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OR.0057.7.2017 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM  

tj. 14.11.2017 r. - 12.12.2017 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 16 listopada 2017 r. wziąłem udział w XXXIII sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

2. Dnia 20 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu odbyło się spotkanie                   

z przedstawicielami Związku Gmin Wierzyca w przedmiocie dot. ewentualnej budowy 

PSZOKu w Skórczu. 

3. Dnia 21 listopada br. wziąłem udział w zgromadzeniu Lokalnej Organizacji 

Turystycznej Kociewie jakie miało miejsce w Urzędzie Miasta w Starogardzie 

Gdańskim. 

4. Dnia 23 listopada  br. wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Społecznej Rady 

Miejskiej. 

5. Tego samego dnia wziąłem udział w trzecim spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym 

nowo opracowywanego projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz.  

6. Dnia 24  listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku złożyłem wniosek                

na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skórczu. 

7. Tego samego dnia spotkałem się z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich                      

w Gdańsku w kwestii dot. przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Pomorskiej. 

8. Dnia 27 listopada br. wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady 

Miejskiej w Skórczu. 

9. Tego samego dnia spotkałem się z przedstawicielami Stowarzyszenia Aktywni 

Kociewiacy w celu ustalenia i wypracowania założeń do organizacji przyszłorocznego 

Biegu Czterech Jezior. 

10. Dnia 29 listopada br. wziąłem udział w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Wierzyca. 

11. Dnia 30 listopada br. wspólnie z kierownik MOPS panią Marzeną Ośko odwiedziliśmy 

jubilatkę panią Barbarę Kłos, która obchodziła swoje 94 urodziny. Jubilatce złożyliśmy 

najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyliśmy upominek. 

12. Dnia 4 grudnia br. razem z przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem 

Czapiewskim wziąłem udział w zakończeniu kursu komputerowego, który odbywał się 

od miesiąca marca w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skórczu. 

13. Dnia 5 grudnia br. razem z Panią Kierownik USC Katarzyną Pietrzykowską 

odwiedziliśmy państwa Lesman obchodzących jubileusz 60-lecia zawarcia związku 

małżeńskiego. 

14. Dnia 6 grudnia br. z Radnym Rady Miejskiej Adamem Gawrzyałem oraz dyrektorem 

MOK panią Iwoną Kleina przekazaliśmy paczki świąteczne uczestnikom Warsztatów 

Terapii Zajęciowej Caritas.  

15. Tego samego dnia wziąłem udział w corocznie organizowanych Mikołajkach, które 

odbyły się na sali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu. 

16. Dnia 7 grudnia br. wziąłem udział w zarządzie powiatowym Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Smętowie Granicznym. 
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17. Tego samego dnia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dot. realizowanego 

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

18. Dnia 11 grudnia br. wziąłem udział w posiedzeniu komisji mieszkaniowej.  

19. Tego samego dnia wziąłem udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez 

Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców. 

20. Również 11 grudnia na zaproszenie Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyna wziąłem 

udział w dorocznym opłatku samorządowym w Pelplinie. 

21. Dnia 12 grudnia br. wziąłem udział w spotkaniu wigilijnym Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów. 

22. Tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu wspólnym 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. 


