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OR.0057.3.2021 

 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM  

tj. 19.02.2021 r. - 05.05.2021 r. 

 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

- dnia 19 lutego br. spotkałem się z przedstawicielem KP Pomorzanka Skórcz, 

- dnia 23 lutego br. wziąłem udział w spotkaniu Rady Parafialnej w Skórczu, 

- dnia 1 marca br. wziąłem udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia 

Żołnierzy Wyklętych, jakie miały miejsce przy komisariacie policji w Skórczu, 

- dnia 2 marca br. wziąłem udział w uroczystym przekazaniu i poświęceniu samochodu 

pożarniczego dla OSP Wielki Bukowiec, 

- tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej  

w Skórczu, 

- dnia 8 marca br. wziąłem udział w spotkaniu przedstawicieli WTZ Caritas w Skórczu 

oraz Zespołu Szkół Publicznych w celu podjęcia dalszych kroków co do utworzenia Izby 

Regionalnej w Skórczu na terenie tzw. małej szkoły, 

- dnia 9 marca br. wziąłem udział w XXIV sesji Rady Miejskiej w Skórczu, 

- dnia 10 marca br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu odbyło się spotkanie  

z przedstawicielami TBS-u w sprawie zmian obecnie obowiązujących uchwał, 

- dnia 11 marca br. wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami Kociewskiego 

Centrum Zdrowia, 

- dnia 15 marca br. spotkałem się z prezesem Pelplińskiego Centrum Zdrowia, 

- dnia 16 marca br., wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem 

Czapiewskim, wziąłem udział w otwarciu Agencji PKO w Skórczu, 

- dnia 18 marca br. podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego 

przy ul. Pomorskiej 4,  

- dnia 19 marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Kociewskiego Centrum 

Zdrowia oraz Pelplińskiego Centrum Zdrowia, 

- tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu OSP w Skórczu, 

- dnia 22 marca br., wspólnie z delegacją pracowników Urzędu Miejskiego w Skórczu, 

wziąłem udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Urszuli Marchewicz, 

- dnia 24 marca br. wziąłem udział w zebraniu LOT Kociewie, w formule on – line,  
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- dnia 25 marca br.  wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady 

Miejskiej w Skórczu, 

- dnia 26 marca br. wziąłem udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca, które 

miało miejsce w MOK w Skórczu, 

- dnia 27 marca br., wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem 

Czapiewskim, wziąłem udział w otwarciu Pracowni Szycia na Miarę firmy Bonus MG, 

- dnia 29 marca br. spotkałem się z prezesem Stowarzyszenia Beniaminek 03  

ze Starogardu Gdańskiego,  

- dnia 30 marca br. wziąłem udział w konferencji on – line dotyczącej Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, 

- dnia 6 kwietnia br. wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej LOT Kociewie, 

- dnia 9 kwietnia br. wziąłem udział w Walnym Zebraniu LOT Kociewie w formule  

on – line,  

- dnia 14 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się spotkanie  

z Marszałkiem Województwa Pomorskiego p. Mieczysławem Strukiem w kwestii dotyczącej 

budowy obwodnicy Skórcza. W spotkaniu uczestniczył również Starosta Starogardzki,  

p. Kazimierz Chyła, 

- dnia 16 kwietnia br. wziąłem udział w spotkaniu z prezesem GI City Term, 

- dnia 19 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu odbyło się spotkanie  

z pełnomocnikiem właściciela nieruchomości gruntowych zlokalizowanych pomiędzy  

ul. Hallera i ul. Schornaka, w związku z ich planowanym wykupem, 

- tego samego dnia, w Urzędzie Miejskim w Skórczu, odbyło się spotkanie z dyrektorem 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyli również: Starosta 

Starogardzki, Wójt Gminy Skórcz oraz zastępca Wójta Gminy Smętowo Graniczne. Spotkanie 

dotyczyło budowy obwodnicy Skórcza, 

- dnia 21 kwietnia br. wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady 

Miejskiej w Skórczu, 

- dnia 22 kwietnia br., wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem 

Czapiewskim, na zaproszenie ks. proboszcza Dariusza Ryłko, wziąłem udział w spotkaniu  

z Biskupem. Pelplińskim Ryszardem Kasyną, 

- tego samego dnia odbyło się otwarcie ofert na prace projektowe planowanych 

przedsięwzięć drogowych, 

- dnia 23 kwietnia br. wziąłem udział w spotkaniu z Posłem na Sejm RP Kazimierzem 

Smolińskim, 
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- dnia 28 kwietnia br. wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym możliwości gazyfikacji 

ul. Wojska Polskiego, 

- tego samego dnia spotkałem się z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Gdańsku w kwestii dotyczącej m.in. remontów chodników położonych przy drogach 

wojewódzkich, 

- dnia 3 maja br. wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej wziąłem udział we mszy 

św. za Ojczyznę, 

- dnia 4 maja br. podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego 

przy ul. Pomorskiej 7, 

- tego samego dnia wziąłem udział w uroczystej mszy świętej z okazji uroczystości  

św. Floriana oraz w spotkaniu z bracią strażacką, 

- dnia 5 maja br. wziąłem udział w spotkaniu Zarządu Związku Gmin Wierzyca 

dotyczącym analizy ilości odebranych odpadów komunalnych, 

- tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej 

w Skórczu, 

- również 5 maja br. wziąłem udział w spotkaniu prezydium Rady Miejskiej w Skórczu. 

 

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

i koordynowałem zadania realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników 

jednostek organizacyjnych.  

 


