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OR.0057.4.2016 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM, 

tj. 21.04.2016 r. - 09.06.2016 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 21 kwietnia br. wziąłem udział we wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Miejskiej w Skórczu. 

2. Dnia 22 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu odbyło się spotkanie dotyczące 

programu gospodarki niskoemisyjnej. 

3. Tego samego dnia, odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Dom X Inwest Bud 

Sp. z o.o. ze Świecia w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. Dnia 25 kwietnia br. spotkałem się z p. Iwoną Gir kierownikiem Rejonu Dróg 

Wojewódzkich w Starogardzie Gd. w sprawie chodnika przy ul. Hallera.  

5. Tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady 

Miejskiej w Skórczu. 

6. Dnia 26 kwietnia br. w biurze notarialnym podpisałem akt notarialny sprzedaży lokalu 

mieszkalnego przy ul. Pomorskiej. 

7. Tego samego dnia wspólnie z kierownikiem MOPS p. Marzeną Ośko odwiedziłem 

Jubilatkę p. Jadwigę Przeperską, która obchodziła 92. rocznicę urodzin. Szanownej 

Jubilatce złożyłem serdeczne życzenia oraz wręczyłem drobny upominek i kwiaty. 

8. Dnia 27 kwietnia br. wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej. 

Tematyka spotkania obejmowała sprawy związane z lokalem przy ul. Starogardzkiej 1 

oraz rozpatrzeniem wniosków co do zamiany mieszkania oraz przydziału lokalu z 

gminnego zasobu mieszkaniowego. 

9. Dnia 28 kwietnia br. wraz z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji, p. Marcinem Hałasem, spotkałem się z dyrektorem Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w sprawie remontu chodnika przy ul. Głównej oraz 

ul. Hallera w ciągu drogi wojewódzkiej w kierunku Smętowa.  

10. Tego samego dnia wziąłem udział w XV sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

11. Dnia 29 kwietnia br. wziąłem udział w zakończeniu roku szkolnego klas maturalnych 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu.  

12. Dnia 30 kwietnia br. wziąłem udział w Turnieju Karate, który odbył się na hali 

sportowej w Pączewie.  

13. Dnia 1 maja br., wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skórczu, p. Krzysztofem 

Czapiewskim, wziąłem udział w corocznym Amatorskim Turnieju Piłki Nożnej, który 

został rozegrany na Stadionie Miejskim w Skórczu. 

14. Dnia 3 maja br. w kościele parafialnym w Skórczu, miały miejsce obchody 

upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3-go Maja.  

15. Dnia 4 maja br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu odbyło się spotkanie w sprawie 

paneli słonecznych.  

16. Dnia 5 maja br. wziąłem udział w kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Skórczu. 
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17. Dnia 6 maja br. wziąłem udział w seminarium, które miało miejsce w nowej siedzibie 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Program seminarium obejmował m.in. zagadnienia dotyczące gospodarki 

niskoemisyjnej w gminach oraz wymagań technicznych dla budynków użyteczności 

publicznej po 1 stycznia 2019 r. na przykładzie nowego budynku WFOŚiGW w 

Gdańsku. 

18. Dnia 10 maja br. wziąłem udział w kolejnym Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca 

w Starogardzie Gd. W trakcie posiedzenia zostały podjęte uchwały o wystąpieniu ze 

Związku Gmin Wierzyca Gminy Liniewo i Gminy Zblewo, jak również została 

podjęta uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – uchwała dotyczy 

zmiany opłat od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne.  

19. Dnia 11 maja br. odbyłem spotkanie z p. Markiem Kaczmarczykiem w sprawie 

kosztorysu na wykonanie remontu dachu na Miejskim Ośrodku Kultury w Skórczu. 

20. Tego samego dnia, podpisałem aneks do umowy na wykonanie dokumentacji 

projektowej dot. przebudowy ul. Długiej i ul. Świerkowej na Osiedlu Leśnym.  

21. Również 11 maja br. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele 

lokalnych stowarzyszeń oraz jednostek gminnych w sprawie organizacji obchodów 

Dni Skórcza. 

22. Dnia 13 maja br. wziąłem udział w Walnym Zebraniu z okazji 10-lecia LGD Chata 

Kociewia, które miało miejsce w Ocyplu.  

23. Dnia 14 maja br. wziąłem udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Skórczu z okazji 

82. rocznicy nadania praw miejskich miastu oraz w uroczystościach zorganizowanych 

z tej okazji.  

24. Dnia 16 maja br. spotkałem się wraz z kierownikiem Zakładu Gospodarki Miejskiej, 

p. Romanem Jerkiewiczem, z przedstawicielami firmy Iglotex w sprawie remontu 

przepompowni ścieków zlokalizowanej na ternie zakładu.  

25. Dnia 18 maja br. wziąłem udział w wernisażu Grupy Twórczej Kreska, który odbył się 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Skórczu. 

26. Dnia 19 maja br. wziąłem udział w spotkaniu z biskupem pomocniczym Diecezji 

Pelplińskiej, Wiesławem Śmiglem. 

27. Dnia 20 maja br., na zaproszenie Związku Gmin Pomorskich, wziąłem udział w 

spotkaniu w Nowej Karczmie, które dotyczyło współpracy samorządów z 

potencjalnymi inwestorami. 

28. Dnia 21 maja br. wziąłem udział o obchodach 90-lecia OSP Barłożono.  

29. Dnia 22 maja br., na zaproszenie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu 

wziąłem udział w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Strażaka w Skórczu. 

30. Dnia 23 maja br., wspólnie z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem 

Koseckim oraz kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i 

Inwestycji, Marcinem Hałasem, wziąłem udział w spotkaniu w Polskiej Spółce 

Gazowniczej w Gdańsku. Spotkanie dotyczyło możliwości budowy gazociągu do 

Skórcza.  


