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OR.0057.1.2019 

 

 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM  

tj. 18.12.2018 r. - 19.02.2019 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 18 grudnia 2018 r. wziąłem udział w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej 

Organizacji Turystycznej Kociewie w Tczewie. 

2. Tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu członków Związku Gmin Wierzyca 

w Starogardzie Gdańskim. 

3. Dnia 19 grudnia 2018 r wziąłem udział w spotkaniu wigilijnym organizowanym przez 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  Caritas w Skórczu. 

4. Tego samego dnia wziąłem udział w spotkaniu wigilijnym uczestników świetlicy 

środowiskowej w Zespole Szkół Publicznych w Skórczu. 

5. W godzinach wieczornych w Miejskim Ośrodku Kultury w Skórczu wziąłem udział              

w promocji kalendarza na 2019 rok Grupy Twórczej Kreska. 

6. Dnia 20 grudnia 2018 r. Urząd Miejski w  Skórczu oraz jednostki podległe  odwiedzili 

kolędnicy z przedszkola miejskiego. 

7. Tego samego dnia wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym z pracowniami Zespołu 

Szkół Publicznych w Skórczu. 

8. Również tego dnia wziąłem udział w III sesji Rady Miejskiej. 

9. Dnia 31 grudnia 2018 r. wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej odwiedziliśmy 

proboszcza naszej parafii składając mu życzenia z okazji jego urodzin. 

10. Tego samego dnia o godzinie 24:00 na rynku maślanym żegnaliśmy stary i witaliśmy 

nowy 2019 rok. 

11. Dnia 3 stycznia 2019 r. w Związku Gmin Wierzyca brałem udział w spotkaniu                      

z firmami świadczącymi usługi wywozu odpadów komunalnych na terenie Związku. 

12. Dnia 4 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie robocze członków zgromadzenia Zwiąku 

Gmin Wierzyca. 

13. Dnia 11 stycznia 2019 r. wraz z włodarzami gmin ościennych oficjalnie przekazaliśmy 

Posterunkowi Policji w Skórczu sprzęt elektroniczny zakupiony przez Komendę 

Powiatową Policji w Starogardzie Gdańskim dzięki wsparciu lokalnych samorządów. 

14. Dnia 14 stycznia 2019 r. wziąłem udział w posiedzeniu zarządu Związku Gmin 

Wierzyca. 
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15. Dnia 15 stycznia br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z przedstawicielem 

biura architektonicznego przygotowującego studium zagospodarowania przestrzennego 

dla miasta Skórcz. 

16. Dnia 16 stycznia br. wziąłem udział w posiedzeniu komisji mieszkaniowej. 

17. Dnia 17 stycznia br. wziąłem udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym 

przez firmę Global Eco dotyczącym możliwości pozyskania środków na modernizację 

ogrzewania budynków w ramach programu „Czyste powietrze”. W spotkaniu wzięło 

udział około 100 mieszkańców miasta i gminy Skórcz. 

18. Dnia 18 stycznia br. wziąłem udział w spotkaniu członków Związku Gmin Wierzyca, 

które odbyło się w Urzędzie Miasta w Kościerzynie. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele gmin, których wykonawcą umowy na wywóz odpadów jest firma 

SUEZ. 

19. Dnia 21 stycznia br. wziąłem udział w spotkaniu roboczym członków Związku Gmin 

Wierzyca. 

20. Dnia 23 stycznia br. wziąłem udział w Konwencie prezydenta, burmistrzów i wójtów             

z terenu powiatu starogardzkiego, który odbył się w Starostwie Powiatowym                        

w Starogardzie Gdańskim. Podczas konwentu poruszono m. in. tematu rekrutacji               

do Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 oraz 

zasad współpracy samorządów i jednostek ochrony przeciwpożarowej w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. 

21. Dnia 28 stycznia br. wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady 

Miejskiej, która miała miejsce w Urzędzie  Miejskim w  Skórczu. 

22. Dnia 29 stycznia br. wziąłem udział w zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca oraz             

w posiedzeniu zarządu Związku. 

23. Dnia 30 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu odbyło się pierwsze spotkanie 

robocze dot. obchodów 85 rocznicy nadania praw miejskich. 

24. Dnia 31 styczni br. wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez Związek Gmin 

Pomorskich w Gdańsku. Spotkanie dot. m.in. budowy budynków użyteczności 

publicznej w ramach nowych technologii oraz programu „Czyste powietrze”. 

25. Dnia 1 lutego br. wziąłem udział w spotkaniu dot. upamiętnienia miejsca zbrodni 

niemieckiej w Szpęgawsku. Spotkanie dot. spraw związanych z ewentualnym 

wsparciem finansowym projektu przez gminy powiatu. 

26. Dnia 5 lutego br. wziąłem udział w spotkaniu Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Koło w Skórczu z okazji dnia babci i dziadka. 
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27. Dnia 6 lutego br. wziąłem udział w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Wierzyca. 

28. Dnia 7 lutego br. odbył się przetarg na przebudowę ul. Piaskowej. W ramach 

postępowania złożono 4 oferty na realizację powyższego zadania.  

29. Dnia 10 lutego br. wziąłem udział w I Kociewie Design Festiwal jaki miał miejsce                

w Miejskim Ośrodku Kultury w Skórczu oraz na sali sportowej Zespołu Szkół 

Publicznych w Skórczu. 

30. Dnia 12 lutego br. wziąłem udział w konferencji inaugurującej Grand Prix Borów 

Tucholskich, która odbyła się w Czersku. 

31. Dnia 13 lutego br. w UM odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem biura 

architektonicznego przygotowującego studium zagospodarowania przestrzennego               

dla miasta Skórcz. 

32. Dnia 15 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu  gościliśmy Prezesa Zarządu 

ZUOK Stary Las. Spotkanie dot. proponowanej przez zarząd podwyżki cen za odpady. 

33. Dnia 19 lutego br. wziąłem udział w zgromadzeniu członków Związku Gmin 

Wierzyca. 

34. Tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu wspólnym komisji stałych 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. 

 

 


