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OR.0057.12.2018 

 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM  

tj. 12.09.2018 r. - 08.10.2018 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 12 września br. wziąłem udział w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Wierzyca. 

2. Dnia 14 września br. w Zespole szkół Publicznych w Skórczu odbyło się spotkanie               

z Wicestarostą Starogardzkim oraz dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w kwestii 

ewentualnego dofinansowania remontów oraz pozyskania pracowników. 

3. Dnia 17 września br. w siedzibie urzędu odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

firmy GS w sprawie wykupu prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu 

wieczystym 

4. Tego samego dnia podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży mieszkania przy            

ul. Pomorskiej. 

5. Dnia 18 września br. w biurze notarialnym podpisałem akty notarialne dotyczące 

sprzedaży mieszkania przy ul. Ogrodowej oraz sprzedaży działki przy ul. Miłej. 

6. Tego samego dnia wziąłem udział w  posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wierzyca. 

7. Dnia 19 września br. w Zespole Szkół Publicznych w Skórczu odbyło się spotkanie 

dot. wspólnej organizacji 11 listopada przez Zespół Szkół Publicznych w Skórczu, 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Parafię pw. Wszystkich Świętych oraz Gminę 

Miejską Skórcz. 

8. Dnia 20 września br. wziąłem udział w spotkaniu w ZDW w Gdańsku w kwestii dot. 

proponowanych zjazdów z ul. Pomorskiej w ul. Zieloną oraz na działkę, na której 

planowana jest budowa nieruchomości. 

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

10. Dnia 21 września br. miało miejsce otwarcie nowo wybudowanych siłowni oraz miejsc 

rekreacyjnych na terenie miasta. 

11. Tego samego dnia wziąłem udział w uroczystym podsumowaniu Biegu IV Jezior. 

12. Dnia 26 września br. odbyło się kolejne spotkanie dot. wspólnej organizacji                         

11 listopada. 

13. Dnia 28 września br. wziąłem udział w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin 

Wierzyca. 



 2 

14. Dnia 3 października br. wziąłem udział w walnym zebraniu udziałowców spółki „Stary 

Las”, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Starogardzie Gdańskim. 

15. Tego samego dnia odbyło się kolejne spotkanie dot. wspólnej organizacji  11 listopada. 

16. Również tego dnia wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Społecznej, które miało 

miejsce w ZSP Skórczu. 

17. Dnia 5 października br. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanych ulic Długiej              

i Świerkowej. 

18. Tego samego dnia wziąłem udział w podsumowaniu imprezy MOTOCROSS 2018. 

 

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

nadzorowałem i koordynowałem zadania realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego 

i kierowników jednostek organizacyjnych. 


