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OR.0057.7.2015 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM, 

tj. 12.11.2015 r. - 10.12.2015 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 12 listopada br. wziąłem udział w posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady 

Miejskiej. 

2. Dnia 15 listopada br. wziąłem udział w Powiatowych Zaduszkach Strażackich, które 

miały miejsce w Suminie. 

3. Dnia 16 listopada br. wziąłem udział w X Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca, na 

którym zostały podjęte m.in. uchwały w sprawie: ustalenia wysokości dopłaty na 2015 

rok gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca, zmiany WPF ZG Wierzyca oraz 

zmiany budżetu. 

4. Dnia 17 listopada br. podpisałem akty notarialne dotyczące sprzedaży mieszkań.  

5. Dnia 19 listopada br. wziąłem udział w XI sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

6. Dnia 24 listopada br. spotkałem się z właścicielem firmy Pesta w sprawie koncepcji 

zagospodarowania terenów zielnych w mieście. 

7. Dnia 25 listopada br. podpisałem umowę na wykonanie projektu na budowę ul. Złotej 

wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wartość zadania 8 tys. zł brutto. 

8. Dnia 26 listopada br. wraz z dyrektorem ZSP Andrzejem Bunikowskim oraz 

pracownikami Urzędu Miejskiego wziąłem udział w szkoleniu dotyczącym 

możliwości pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.2.1. 

Jakość Edukacji Ogólnej. 

9. Dnia 27 listopada br. podpisałem umowę z firmą p. Tomasza Chmielewskiego z 

Mirotek na zimowe utrzymanie dróg miejskich.  

10. Dnia 30 listopada br. wziąłem udział w spotkaniu konsultacyjnym Związku Gmin 

Wierzyca poświęconym budżetowi Związku na rok 2016.  

11. Dnia 1 grudnia br. odbyła się kontrola przedstawiciela Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego dotycząca opieki nad grobami wojennymi.  

12. Tego samego dnia, ponownie wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym pozyskania 

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014 – 2020, Poddziałanie 3.2.1. Jakość Edukacji Ogólnej. 

13. Dnia 2 grudnia br. z kierownikiem MOPS oraz przedstawicielami miejskiego koła 

PZERiI odwiedziłem p. Barbarę Kłos, obchodzącą swoje 92. urodziny. Szanownej 

Jubilatce złożyłem serdeczne życzenia oraz wręczyłem kwiaty i upominek.  

14. Dnia 4 grudnia br. wziąłem udział w spotkaniu w Zakładu Usług Komunalnych w 

Starym Lesie dotyczącym zakończenia II części inwestycji. 

15. Tego samego dnia wziąłem udział w zakończeniu V Kongresu Kociewskiego w 

Nowym.  

16. Dnia 5 grudnia br. wziąłem udział w corocznym spotkaniu mikołajkowym, które 

odbyło się w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych. 

17. Dnia 7 grudnia br. podpisałem umowę z firmą Ekomel z Chojnic na realizację budowy 

kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielnej.  
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18. Dnia 9 grudnia br., na zaproszenie Marszałka Województwa Pomorskiego, wziąłem 

udział w spotkaniu dotyczącym podsumowania X edycji konkursu pn. „Najlepsza 

przestrzeń publiczna województwa pomorskiego”. 

19. Tego samego dnia, w Miejskiej Sali Widowiskowej, wziąłem udział w spotkaniu 

zorganizowanym przez Koło Gospodyń Miejskich oraz Powiatową i Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Skórczu, w ramach programu Działaj Lokalnie „Druciana 

kawiarenka”.  

20. Dnia 10 grudnia br. podpisałem akty notarialne dotyczące sprzedaży mieszkań. 

 

 

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

nadzorowałem i koordynowałem zadania realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego 

i kierowników jednostek organizacyjnych. 


