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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM  

tj. 06.05.2021 r. - 02.06.2021 r. 

 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

- 10 maja br., w obecności notariusza, dokonałem przeniesienia prawa własności lokalu 

mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 7, 

- 11 maja br. spotkałem się z panią kierownik Rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Starogardzie Gd., Iwoną Gir w kwestii dotyczącej przyszłych remontów nawierzchni dróg oraz 

ciągów komunikacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej, 

- tego samego dnia, spotkałem się z przedstawicielami LLKS Ziemi Kociewskiej w Skórczu 

oraz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Turystyki Kociewiak. Tematem spotkania była 

organizacja biegów w ramach Grand Prix Kociewia oraz możliwości modernizacji Stadionu 

Miejskiego, 

- 13 maja br. wziąłem udział w kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 

- tego samego dnia wziąłem udział we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej 

w Skórczu, 

- 15 maja br. uroczyście obchodziliśmy 87. urodziny miasta, 

- 17 maja br., w Miejskim Ośrodku Kultury w Skórczu wręczyłem nagrody uczestnikom 

konkursu fotograficznego „Panorama Skórcza”, 

- 18 maja br. spotkałem się z przedstawicielem wydawnictwa Express Biznesu oraz gst24.pl. 

Tematem spotkania była ewentualna współpraca w związku z planami rozwojowymi 

wydawnictwa, 

- 20 maja br. wziąłem udział w XXV sesji Rady Miejskiej w Skórczu, 

- 21 maja br. wziąłem udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej i Turystyki Kociewiak w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. 

dotyczącej wspólnej organizacji biegów na terenie poszczególnych gmin powiatu 

starogardzkiego i tczewskiego w ramach Grand Prix Kociewia, 

- 24 maja br. wziąłem udział w spotkaniu z Senatorem RP Ryszardem Świlskim, 

- tego samego dnia, wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Czapiewskim, 

spotkałem się z przedstawicielami mieszkańców budynku przy ul. Pomorskiej 11 w kwestii 

dotyczącej możliwości podłączenia budynku do instalacji ciepłowniczej,  
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- również 24 maja br. spotkałem się z Prezesem OSP w Skórczu w sprawie organizacji zebrania 

sprawozdawczo – wyborczego naszej jednostki, 

- 25 maja br. wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Czapiewskim, spotkałem 

się z przedstawicielem KP Pomorzanka w kwestii dotyczącej użytkowania Stadionu Miejskiego 

oraz obiektów przynależnych, 

- tego samego dnia spotkaliśmy się również z właścicielem nieruchomości położonej w Skórczu 

przy ul. Wysokiej w sprawie dotyczącej projektowania i przyszłej budowy drogi gminnej, 

- również 25 maja br. spotkaliśmy się z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców w 

sprawie organizacji Zlotu Motocyklowego, 

- 31 maja br., w Urzędzie Miejskim w Skórczu, odbyło się spotkanie z Prezesem GS 

Samopomoc Chłopska w Skórczu oraz kierownikiem ZGM w sprawie dostawy wody dla 

mieszkańców i instytucji położonych w obrębie ul. Osiedlowej, co do których zachodzi 

konieczność włączenia do miejskiej sieci wodociągowej, 

- tego samego dnia spotkałem się z panem Markiem Kaczmarczykiem w związku z 

koniecznością aktualizacji kosztorysu remontu opierzeń i balustrad przy parkingach 

położonych pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Kościelną, 

- 1 czerwca br. świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka, 

- 2 czerwca br., wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skórczu, wzięliśmy udział w 

spotkaniu zorganizowanym przez LGD Chata Kociewia dotyczącym współpracy na rzecz 

ożywienia społeczno – gospodarczego gmin i powiatu starogardzkiego, 

- 5 czerwca br. wziąłem udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu, 

- 6 czerwca br. wziąłem udział w zawodach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Team MX 

Skórcz. 

 

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

i koordynowałem zadania realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników 

jednostek organizacyjnych.  


