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OR.0057.2.2017 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM, 

tj. 21.12.2016 r. - 21.03.2017 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 30 grudnia 2016r., wspólnie z kierownikiem MOPS p. Marzeną Ośko odwiedziłem 

Jubilatkę p. Zofię Makowską, która obchodziła 90. rocznicę urodzin. Szanownej Jubilatce 

złożyłem serdeczne życzenia oraz wręczyłem drobny upominek i kwiaty. 

2. Tego samego dnia wziąłem udział w XXIII Sesji Rady Miejskiej.  

3. Dnia 4 stycznia 2017 r. wziąłem udział w spotkaniu,które odbyło się w Starostwie 

Powiatowym, dotyczącym dawnej linii kolejowej Skórcz – Starogard. 

4. Dnia 5 stycznia 2017 r. wziąłem udział  w Zgromadzeniu Wspólników ZUOK Stary Las.           

W trakcie Zgromadzenia zostały podjęte uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania przekraczającego kwotę 800.000,00 zł oraz uchwały w sprawie zmiany umowy 

spółki i ustalenia tekstu jednolitego umowy spółki. 

5. Dnia 11 stycznia  2017 r. razem z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji, Panem Marcinem Hałasem oraz Kierownikiem ZGM, Panem 

Romanem Jerkiewiczem wzięliśmy udział w spotkaniu z firmą wykonującą projekt 

przebudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków w Skórczu. 

6. Dnia 19 stycznia 2017 r. brałem udział w posiedzeniu Komisji Społecznej                                                  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Po tym spotkaniu odbyło się spotkanie                           

z Radnymi Rady Miejskiej w sprawie omówienia ewentualnych zmian w budżecie miasta. 

7.  Dnia 30 stycznia 2017 r. wziąłem udział w XXIV Sesji Rady Miejskiej. 

8.  Dnia 31 stycznia br., wziąłem udział w Seminarium Samorządowym zorganizowanym 

przez Związek Gmin Pomorskich, które odbyło się w Gdańsku. Tematem spotkania były 

zasady określania wynagrodzeń w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 

oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. oraz prawo zamówień publicznych po zmianach. 

9. Dnia 6 lutego br., w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowniczej dotyczące rozwoju sieci gazowej lub 

gazyfikacji w oparciu o technologię LNG. 

10. Dnia 7 lutego br., wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym Koła Miejskiego 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów połączonym z „Dniem Babci i 

Dziadka”. 

11. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z Prezydium Rady Miejskiej dotyczące planów 

inwestycyjnych i proponowanych zmian do budżetu. 

12. Dnia 8 lutego br., odbyło się spotkanie z urbanistą dotyczące postępu prac nad Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz. 

13. Dnia 9 lutego br., wziąłem udział w spotkaniu członków Związku Gmin Wierzyca. 

14. Dnia 13 lutego br., spotkałem się z członkami Stowarzyszenia Aktywni Kociewiacy. 

Spotkanie dotyczyło organizacji X jubileuszowego Biegu Czterech Jezior. 
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15. Dnia 20 lutego br., wziąłem udział w pracach Kapituły powołanej w celu wyboru 

najlepszego sportowca, trenera oraz imprezy Powiatu Starogardzkiego za 2016 rok. 

16. Tego samego dnia wziąłem udział w pożegnaniu Kierownika Posterunku Policji w 

Skórczu Pana Leszka Blumy, które miało miejsce w KPP Starogard Gdański. 

17. Dnia 23 lutego br., wziąłem udział w „Konwencie prezydenta, burmistrzów i wójtów                       

z terenu powiatu starogardzkiego”, jakie miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego                             

w Starogardzie Gdańskim. Na konwencie poruszany był temat aktualnej sytuacji 

epizootycznej w zakresie chorób zwierząt, oświaty powiatowej i targów edukacyjnych. 

18. Dnia 24 lutego br., podpisałem akt notarialny sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego 

przy ul. Pomorskiej 5. 

19. Dnia 27 lutego br., wziąłem udział w rozprawie w SR w Gdańsku, V Wydział 

Gospodarczy w sprawie o zapłatę. 

20. Tego samego dnia na zaproszenie Starosty Starogardzkiego oraz Komendanta 

Powiatowego PSP w Starogardzie Gdańskim wziąłem udział w naradzie poświęconej 

zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej Powiatu starogardzkiego za rok 2016. 

21. Dnia 28 lutego br., wziąłem udział w spotkaniu członków związku Gmin Wierzyca. 

22. Dnia 4 marca br., wziąłem udział w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP w Skórczu. 

23.Dnia 5 marca br., wziąłem udział w zakończeniu sezonu zimowego członków 

Stowarzyszenia Aktywni Kociewiacy, które odbyło się  w Osieku. 

24. Tego samego dnia wraz z Przewodniczącym RM Skórcz Panem Krzysztofem 

Czapiewskim oraz Sekretarzem Miasta Panem Wojciechem Wierzbowskim wziąłem udział w 

uroczystości odsłonięcia na budynku Posterunku Policji w Skórczu tablicy 

memoratywnejdotyczącej akcji szwadronu Zdzisława Badochy ps. „Żelazny”. 

25. Dnia 6 marca br., wziąłem udział w XXV Sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

26. Dnia 7 marca br., wziąłem udział w spotkaniu, w Starostwie Powiatowym, dotyczącym 

inwestycji drogowych w Powiecie Starogardzkim w zakresie dróg wojewódzkich w roku 

2017 oraz planów inwestycyjnych na przyszłość. W spotkaniu uczestniczył również 

wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pan Ryszard Świlski oraz Dyrektor ZDW Pan 

Grzegorz Stachowiak. 

27. Dnia 9 marca br., wziąłem udział w spotkaniu, w siedzibie LGD „Chata Kociewia”, 

dotyczącym dofinansowania operacji w ramach zakończonego naboru 2/2016. 

28. W godzinach wieczornych tego samego dnia wziąłem udział w uroczystości wręczenia 

nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf” za rok 2016. Najlepszym sportowcem 

powiatu został Pan Andrzej Łaski, a najlepszym trenerem Pan Kazimierz Kasprzyk, 

członkowie LLKS „Ziemi Kociewskiej” Skórcz. 

29. Dnia 14 marca br., w Urzędzie Miasta w Starogardzie Gdańskim odbyło się spotkanie 

dotyczące rozpoczęcia prac w zakresie stworzenia w Starogardzie Gdańskim hospicjum 

stacjonarnego. 

30. Dnia 15 marca br., wziąłem udział w spotkaniu członków Związku Gmin Wierzyca                        

w Starej Kiszewie. 

31. Dnia 17 marca br., wziąłem udział w zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego                        

w Skórczu. 

32. Dnia 21 marca br., wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu LOT Kociewie w Nowem. 
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33. Tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniach Komisji Stałych 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. 

 


