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OR.0057.7.2016 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM, 

tj. 06.09.2016 r. - 22.11.2016 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 6 września br. odbyła się kolejna rozprawa w Sądzie Pracy w Malborku.  

2. Dnia 7 września br. wspólnie z kierownikiem MOPS p. Marzeną Ośko odwiedziłem Jubilatkę 
p. Stefanię Ponczek, która obchodziła 90. rocznicę urodzin. Szanownej Jubilatce złożyłem 

serdeczne życzenia oraz wręczyłem drobny upominek i kwiaty. 

3. Tego samego dnia,  o godz. 16.00 na Stadionie Miejskim odbyło się pierwsze spotkanie 

zorganizowane przez Klub Beniaminek 03 z dziećmi i młodzieżą z terenu Skórcza. Na 

spotkanie przybyła około setka dzieci, które zapisały się na zajęcia z piłki nożnej.  

4. Dnia 8 września br. wziąłem udział w XX sesji Rady Miejskiej. 

5. Dnia 14 września br. odbyło się spotkanie w sprawie projektu „Edukacyjne wsparcie uczniów 

w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”. 

6. Dnia 19 września br., na zaproszenie firmy Iglotex S.A., wraz z włodarzami ościennych gmin 

oraz kierownikami GOPS-ów i MOPS-ów, przedstawicielami powiatu oraz Urzędu Pracy, 

wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym rynku pracy na terenie powiatu starogardzkiego. 

7. Dnia 21 września br. wziąłem udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca. 

8. Tego samego dnia wziąłem udział w Konwencie Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu 

starogardzkiego. 

9. Dnia 23 września br., wraz z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i 

Inwestycji, Marcinem Hałasem, wziąłem udział w spotkaniu w Departamencie Rozwoju 

Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego.  

10. Dnia 24 września br. wziąłem udział w Gali Jubileuszowej 25-lecia Caritas Diecezji 

Pelplińskiej. 

11. Dnia 26 września br. wziąłem udział w spotkaniu członków gmin pozostających w Związku 

Gmin Wierzyca, które odbyło się w Kościerzynie.  

12. Dnia 1 października 2016 r. odbył się I Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez Klub 

Beniaminek 03.  

13. Dnia 5 października br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu odbyło się spotkanie z właścicielem 

firmy Kaszub dotyczące bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej tej firmy. 

14. Tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady 

Miejskiej w Skórczu. 

15. Dnia 6 października br. w MOK odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia 

małżeńskiego par zamieszkujących na terenie Skórcza.  

16. Dnia 8 października br., na zaproszenie Stowarzyszenia Aktywni Kociewiacy, wziąłem 

udział w spotkaniu podsumowującym tegoroczny Bieg Czterech Jezior.  

17. Dnia 11 października br. wziąłem udział w spotkaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej 

Kociewie.  
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18. Dnia 16 października br. odbył się Amatorski Turniej Piłki Nożnej poświęcony pamięci 

Krzysztofa Kuczmy. 

19. Dnia 17 października br., na zaproszenie Wojewody Pomorskiego, p. Dariusza Drelicha, 

wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym transportu drogowego i kolejowego w 

województwie pomorskim.  

20. Dnia 20 października br. wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym projektu zaopatrzenia w 

ciepło lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców nieruchomości wielolokalowych przy 

ul. Pomorskiej i ul. Ogrodowej. Spotkanie odbyło się w firmie Iglotex S.A. 

21. Tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w 

Skórczu. 

22. Dnia 25 października br. wraz z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji Marcinem Hałasem oraz inspektorem ds. społecznych Sylwią 
Rynkiewicz wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez LGD Chata Kociewia 

dotyczącym możliwości pozyskania środków w najbliżej perspektywie finansowej.  

23. Dnia 26 października br. w starostwie powiatowym w Starogardzie Gd. odbyło się spotkanie 

dotyczące koncepcji oraz możliwości budowy gazociągu na trasie Starogard Gd. – Skórcz. W 

spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Spółki Gazowniczej z Gdańska, powiatu 

starogardzkiego oraz włodarzy ościennych gmin. 

24. Dnia 8 listopada br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu odbyło się spotkanie z 

potencjalnym wykonawcą Programów Funkcjonalno Użytkowych. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele powiatu oraz lokalni przedsiębiorcy.  

25. Tego samego dnia podpisałem umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i 

modernizacji oczyszczalni ścieków. 

26. Dnia 9 listopada br. wziąłem udział w spotkaniu członków pozostających w Związku Gmin 

Wierzyca, które miało miejsce w Starej Kiszewie.  

27. Dnia 10 listopada br., wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Czapiewskim 

wziąłem udział w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu.  

28. Dnia 11 listopada br. uczestniczyłem w uroczystościach związanych z obchodami 

Narodowego Święta Niepodległości. 

29. Dnia 13 listopada br. wraz z delegacją Ochotniczej Straży Pożarnej, wziąłem udział w 

Powiatowych Zaduszkach Strażackich w Suminie.  

30. Dnia 15 listopada br. wziąłem udział w kolejnym zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca w 

Starogardzie Gd.  

31. Dnia 16 listopada br. w Urzędzie Gminy  w Skórczu odbyło się spotkanie dotyczące 

warunków i możliwości przejęcia przez Gminę Miejską Skórcz Stacji Uzdatniania Wody 

Skórcz – Ryzowie.  

32. Dnia 22 listopada br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z p. Marią Kiełb – Stańczuk 

dotyczące opracowywanego Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skórcz. 

33. Tego samego dnia odbyłem spotkanie z notariuszem w kwestii dotyczącej procedur 

związanych z przejęciem Stacji Uzdatniania Wody Skórcz – Ryzowie.  

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

koordynowałem zadania realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników 

jednostek organizacyjnych. 


