SPRAWOZDANIE
z prac Burmistrza Miasta Sierpca
w okresie od 13 maja 2016r. do 1 września 2016r.

I.

GOSPODARKA GRUNTAMI
1.

Wydano

45

wypisów

i

wyrysów

z

Miejscowego

Planu

Zagospodarowania przestrzennego.
2.

Przeprowadzono 1 przetarg ustny ograniczony ze skutkiem pozytywnym
– na dzierżawę nieruchomości przy ul. Sosnowej.

3.

Przyjęto 8 wniosków dotyczących zmiany zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

4.

Zlecono przeprowadzenie analizy aktualności studium i planów
miejscowych obowiązujący na obszarze miasta Sierpca.

5.

Wszczęto 6 postepowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy.

6.

Prowadzono księgowość wpływów z tytułu wieczystego użytkowania
(89 opłat) oraz za dzierżawę nieruchomości.

7.

Nadano numerację porządkowo dla 10

nowo wybudowanych

lub będących w budowie budynków.
8.

Wydano 13 postanowień uzgadniających wstępne projekty podziałów.

9.

Wydano 8 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.

10.

Wydano

66

zaświadczeń

o

przeznaczeniu

nieruchomości

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
11.

Dokonano analizy 31 aktów notarialnych w celu naliczenia opłaty
planistycznej.

12.

Wszczęto

6

procedur

dotyczących

przekazania

nieruchomości

w dzierżawę.
13.

Przygotowano sprawozdanie z dochodów budżetowych – RB-27
za II kwartał – dot. dzierżaw, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty
adiacenckiej.
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14.

Przygotowano sprawozdanie z dochodów budżetowych – RB-N
za II kwartał –dot. dzierżaw, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości, opłaty adiacenckiej.

15.

Zawarto 1 umowę dzierżawy.

16.

Zawarto

1

porozumienie

z

sprawie

bezumownego

korzystania

z nieruchomości.
17.

Wszczęto 1 postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

18.

Wydano 9 decyzji o warunkach zabudowy.

19.

Wydano 3 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

20.

Sprzedano w drodze przetargu działki nr 2818, 2819 za kwotę 65 685 zł
brutto.

21.

Nabyto 3 działki o łącznej pow. 0,0224 ha za kwotę 13 400 zł.

22.

Dokonano zamiany działek przy ul. Reymonta z dopłatą na rzecz
Gminy Miasto Sierpc w wysokości 30 884 zł.

23.

Zawarto 11 umów zleceń.

24.

Przedłożono

Wojewodzie

Mazowieckiemu

32

nowe

wnioski

o stwierdzenie nabycia na rzecz Gminy Miasto Sierpc nieruchomości
drogowych o łącznej wartości 5 498 220 zł.
25.

Wszczęto 5 nowych postępowań w sprawie nabycia na rzecz Gminy
Miasto Sierpc nieruchomości drogowych.

26.

Wydałem zarządzenia w sprawie:


sprzedaży w drodze przetargu

ustnego nieograniczonego

nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Miasto Sierpc, położonej w Sierpcu przy ul. Reymonta oznaczoną
jako dz. nr 773/1 o pow. 0,0185 ha;


sprzedaży w drodze przetargu

ustnego nieograniczonego

nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Miasto Sierpc, położonej w Sierpcu przy ul. Św. Wawrzyńca
oznaczonej jako dz. nr 1013 o pow. 0,0396 ha;


oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości,
oznaczonych jako:
 Dz. nr 1712/3, położonej w Sierpcu przy ul. Traugutta;
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 Dz. nr 2847, położonej w Sierpcu na skrzyżowaniu ulic
Traugutta
i Sienkiewicza;
 Dz. nr 1035/6, położonej w Sierpcu przy ul. Płockiej;
 Dz. nr 1535/9, położonej w Sierpcu przy ul. Parkowej;
 Dz. nr 2367/7, położonej w Sierpcu przy ul. Witosa;
 Dz. nr 1595, położonej w Sierpcu przy ul. Kwiatowej;
 Dz. nr 714, położonej w Sierpcu przy ul. Reymonta;
 Dz. nr 514/12, położonej w Sierpcu przy ul. Akacjowej;
 Dz. nr 281/40, położonej w Sierpcu przy ul. Sielskiej;


wydzierżawienia części działki nr 2367/35 w drodze przetargu
ustnego ograniczonego z przeznaczeniem terenu na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;



oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości:
 Dz.

nr

1488,

położonej

w

Sierpcu

przy

ul.

Braci

Tułodzieckich;
 Dz. nr 1355, położonej w Sierpcu przy ul. Konstytucji
3 Maja;
 Dz. nr 1339/2, położonej w Sierpcu przy ul. Piastowskiej;


oddania w dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości
dz. nr 1364/8 w drodze bezprzetargowej;



oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej,
część (0,2231 ha) zabudowanej działki nr 3/30, położonej
w Sierpcu przy ul. Dworcowej;



sprzedaży w drodze przetargu
niezabudowane

ustnego nieograniczonego

nieruchomości,

położone

w

Sierpcu

przy ul. Wróblewskiego oznaczone jako:
 Dz. nr 360/15 o pow. 0,1018 ha;
 Dz. nr 360/19 o pow. 0,0941 ha;


oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości,
oznaczonych jako:
 Dz. nr 2375/13, położonej w rejonie ul. Piłsudskiego;
 Dz. nr 2375/14, położonej w rejonie ul. Piłsudskiego;
 Dz. nr 2375/15, położonej w rejonie ul. Piłsudskiego;
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 Dz. nr 2374/15, położonej w rejonie ul. Piłsudskiego;
 Dz. nr 2374/16, położonej w rejonie ul. Piłsudskiego;
 Dz. nr 2374/17, położonej w rejonie ul. Piłsudskiego;
 Dz. nr 2505/1, położonej w rejonie ul. Piłsudskiego;
w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem terenu pod uprawy rolne;


wykupu

na

zasób

nieruchomości

Gminy

Miasto

Sierpc,

niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako dz. nr 1006/1
o pow. 0,0358 ha położonej w Sierpcu przy ul. Konopnickiej,
za kwotę 7 518 zł.

II.
1.

HANDEL
Wydano 9 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:

2.



o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa- 3;



o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyj. piwa)- 3;



zawartości pow. 18% alkoholu- 3.

Wydano 3 zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:

3.



o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa- 1;



o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyj. piwa)- 1;



zawartości pow. 18% alkoholu- 1.

Dokonano

311

wpisów

do

Centralnej

Ewidencji

i

Informacji

o Działalności Gospodarczej, w tym:

4.



55 wpisów do CEIDG;



135 zmian wpisu;



47 zawieszeń działalności gospodarczej;



36 wznowień działalności gospodarczej;



38 likwidacji działalności gospodarczej.

Przyjęto wnioski, podania i pisma w sprawach dot.:


deklaracji za odpady komunalne – 237;



przyznania lokalu socjalnego – 4;



wykazu należności za zbiórkę odpadów – 10;



dotacji na usunięcie eternitu – 8;



wydania zezwolenia na usunięcie drzew – 54;
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odmowy przyjęcia lokalu socjalnego – 4;



opróżnienia i przekazania lokalu socjalnego – 6;



przedłużenia najmu lokalu socjalnego – 2;



odcięcia dostawy wody -4;



przekazania odpadów – 4;



azbestu – 8;



wydania decyzji o warunkach środowiskowych – 1;



umowy najmu lokalu – 3;



ilości hektarów przeliczeniowych – 1;



zaopiniowania zmian w budżecie – 12;



deklaracji od nieruchomości – 134;



sprawozdawczości – 83;



korekty deklaracji od nieruchomości – 26;



wydania decyzji lokalizacyjnej – 3;



niezalegania w podatkach i opłatach –14;



deklaracji od środków transportu – 69;



zwrotu nadpłaty – 25;



przyznania dotacji – 6;



zasilenia konta – 33;



podatku rolnego – 13;



informacji o liczbie uczniów – 8;



dochodów Przedszkola -46;



zwrotu podatku akcyzowego – 35;



planu finansowego – 10;



bilansów – 7;



rachunku zysków i strat – 3;



niefigurowania w ewidencji podatników – 4;



wydania decyzji lokalizacyjnej – 34;



zajęcia pasa drogowego – 34;



realizowanej inwestycji – 1;



wykonania oznakowania w pasie drogowym – 1;



ustalenia numeru porządkowego – 12;



wypisu i wyrysu – 43;



wydania zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości – 70;
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decyzji o warunkach zabudowy – 10;



wydania

decyzji

zatwierdzającej

geodezyjny

podział

nieruchomości – 4;

III.



aktu notarialnego – 21;



zaopiniowania wstępnego projektu podziału – 6;



wniosku o wydzierżawienie nieruchomości – 7;



wynagrodzeń – 2;



komisji na nauczyciela dyplomowanego – 4;



wynagrodzenia nauczycieli – 10;



informacji o licznie uczniów – 10;



wycieczki – 2;



dofinansowania kolonii – 5;



dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych – 1;



obiektów sportowych – 1;



planowanych imprez – 2;



korespondencji do USC – 10;



Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16;



udostępnienia danych – 21;



faktur- 279;



w sprawach różnych – 50.

SPRAWY OBYWATELSKIE

1.

Zameldowano 70 osób na pobyt czasowy.

2.

Wymeldowano 43 osoby z pobytu stałego.

3.

Przemeldowano 77 osób w ramach miasta.

4.

Wydano 99 poświadczeń o zameldowaniu.

5.

Przyjęto 747 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

6.

Wydano 840 dowodów osobistych.

7.

Unieważniono 749 dowodów osobistych.

IV.
1.

INWESTYCJE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Z firmą BUDOMEX SIERPC Sp. z o.o. zawarto umowę na wykonanie
robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa
istniejącego

budynku

Miejskiego

Przedszkola

Nr

3

w

Sierpcu
6

wraz z przebudową zjazdu i zagospodarowaniem terenu, za kwotę
1 395 134,07 zł brutto.
2.

Z firmą Usługi wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Jacek
Papierowski zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych w ramach zadania pn.:


Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Miejskiego
Przedszkola Nr 3 w Sierpcu wraz z przebudową zjazdu
i zagospodarowaniem terenu, za kwotę 6 150,00 zł brutto;



Budowa instalacji gazowej i c.o. oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej do budynku świetlicy osiedlowej, przy ul. Targowej 2
w Sierpcu, za kwotę 450,00 zł brutto;



Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc, za kwotę
18 260,81 zł brutto;



Budowa ul. Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanalizacją
deszczową, za kwotę 3 320,00 zł brutto.

3.

Z firmą Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych „ANBUD” Andrzej
Oszal, zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w ramach
zadania

pn.

Przebudowa

i

rozbudowa

istniejącego

budynku

Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sierpcu wraz z przebudową zjazdu
i zagospodarowaniem terenu, za kwotę 18 450,00 zł brutto.
4.

Z firmą Usługi Elektryczne „LUMEN” Franciszek Chojnacki:


zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
w ramach zadania pn.:
 Przebudowa
Miejskiego

i

rozbudowa

Przedszkola

istniejącego
Nr

3

w

budynku
Sierpcu

wraz z przebudową zjazdu i zagospodarowaniem terenu,
za kwotę 2 214,00 zł brutto;
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 Budowa – wymiana instalacji elektrycznej w Szkole
Podstawowej nr 3 w Sierpcu – I etap, za kwotę 3 660,00 zł
brutto;
 Budowa

ul. Narutowicza

w

miejscowości

Sierpc,

za kwotę 13 499,94 zł brutto;
 Budowa SkatePark, za kwotę 1 000,00 zł brutto.


zawarto zlecenie wykonania usługi polegającej na wykonaniu
badań

i

pomiarów

ochronnych

instalacji

elektrycznej

w budynku świetlicy osiedlowej przy ul. Targowej 2 w Sierpcu,
za kwotę 590,40 zł brutto.
5.

Firmie

PESMENPOL

Spółka

z

o.o.

zlecono

wykonanie

usługi

polegającej na dostawie trybuny stałej 2-rzędowej (na 22 miejsca)
na boisko zewnętrzne przy ul. Jana Pawła II, za kwotę 5 000,01 zł
brutto.
6.

Z Panem Stanisławem Nastałkiem zawarto umowę na pełnienie
funkcji inspektora nadzoru w specjalności drogowej nad robotami
w ramach zadania pn.:


Budowa ul. Dąbrowskiego i Kołłątaja w Sierpcu, za kwotę
3 500,00 zł brutto;



Budowa
od

ul.

chodnika
Narutowicza

przy
do

ul.

Nałkowskiej

ul.

Żeromskiego,

w
za

Sierpcu,
kwotę

1 000,00 zł brutto;


Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc, za kwotę
27 475,99 zł brutto;



Remont chodnika przy ul. Kasztanowej w Sierpcu, za kwotę
1 000,00 zł brutto;



Budowa ul. Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanalizacją
deszczową, za kwotę 5 100,00 zł brutto;



Zagospodarowanie Parku Andersa II etap – budowa ścieżki
pieszo-rolkowej, za kwotę 2 000,00 zł brutto.
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7.

Z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu
sp. z o.o. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych
w ramach zadania pn.:


Budowa ul. Dąbrowskiego i Kołłątaja w Sierpcu, za kwotę
198 058,44 zł brutto;



Remont chodnika przy ul. Kasztanowej w Sierpcu, za kwotę
41 980,61 zł brutto;



Budowa chodnika na ul. Bema w części północnej na odcinku
od Emilii Plater do ul. Kościuszki, za kwotę 94 938,78 zł brutto;



Zagospodarowanie Parku Andersa II etap – budowa ścieżki
pieszo-rolkowej, za kwotę 118 000,00 zł brutto

8.

Z PUP „BUDEXPOL” Sp. z o.o. zawarto umowę na wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania pn. Wymiana instalacji c.o.
w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Sierpcu, za kwotę 143 804,38 zł brutto.

9.

Z MGM ELEKTRONIK Szewczyk Gębka Spółka Jawna zawarto umowę
na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa–
wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 3 w Sierpcu – I etap, za kwotę
122 000,00 zł brutto.

10.

Z Firmą Handlowo-Usługową „KASPER” Piotr Kasperowski zawarto
zlecenie

wykonania

usługi

polegającej

na

dostawie

farb

do malowania ścian i sufitów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3
w Sierpcu, za kwotę 18 288,28 zł brutto.
11.

Z firmą „STOLARNIA” Krzysztof Tomkielski zawarto zlecenie usługi
polegającej na wykonaniu i montażu zabudów na kaloryfery
w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sierpcu, za kwotę
13 000,00 zł brutto.

12.

Z firmą Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C.:


zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach
zadania pn.:
 Budowa chodnika przy ul. Nałkowskiej w Sierpcu,
od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego”, za kwotę
60 270,00 zł brutto;
 Budowa ul. Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanalizacją
deszczową, za kwotę 305 425,42 zł brutto.
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zawarto zlecenie na wykonanie usługi polegającej na:
 dostawie mieszanki kruszywa betonowego 0-63 mm
w ilości 90,0 ton, dla potrzeb zapewnienia przejezdności
ul. Smolnej, za kwotę 4 428,00 zł brutto;
 dostawie i wbudowaniu masy bitumicznej w rejonie
przejazdu kolejowego przy ul. Kolejowej w Sierpcu,
na powierzchni około 135 m², za kwotę 4 981,50 zł
brutto.

13.

Z firmą Usługi Hydrauliczne Michał Paprocki

zawarto umowę

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa
instalacji

gazowej

i

c.o.

oraz

przyłącza

kanalizacji

sanitarnej

do budynku świetlicy osiedlowej, przy ul. Targowej 2 w Sierpcu,
za kwotę 20 910,00 zł brutto.
14.

Z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z Brodnicy
zawarto umowę na wykonanie zadania pn. Budowa ul. Narutowicza
w miejscowości Sierpc, za kwotę 4 696 505,71 zł brutto.

15.

Z Wojewodą Mazowieckim zawarto umowę o udzielenie dotacji
celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. Budowa
ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc, w wysokości 2 222 183,00 zł
brutto.

16.

Z

Marszałkiem

Województwa

Mazowieckiego

zawarto

umowę

o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania pn. Budowa
ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc, w wysokości 1 394 034,00 zł
brutto.
17.

Z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ”EMPEGEK”
Sp. z o.o. z Sierpca zawarto zlecenie:


wykonania badań zagęszczenia gruntu w ulicy Królewskiej
w Sierpcu, za kwotę 1 042,60 zł brutto;



wykonania zadania pn. Budowa ul. Armii Ludowej w Sierpcu
wraz

z

kanalizacją

deszczową

–

wymiana

hydrantu

p. poż., za kwotę 2 388,81 zł brutto.
18.

Z firmą Usługi Geodezyjne Jacek Kratkowski zawarto zlecenie
wykonania pomiarów wysokościowych dla przeprowadzenia remontu
ulicy Sikorskiego w Sierpcu, za kwotę 2 583,00 zł brutto.
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19.

Z firmą P.H.U. Dariusz Korcz zawarto umowę na wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania pn.:


Budowa placów zabaw w mieście Sierpc– przygotowanie
terenu, za kwotę 9 840,00 zł brutto;



Budowa

placów

zabaw

w

mieście

Sierpc

–

budowa

ogrodzenia terenu placu zabaw, za kwotę 25 000,00 zł brutto.
20.

Z firmą P.P.H.U. EL-WODKAN zawarto umowę na wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania pn. Budowa placów zabaw
w mieście Sierpc – budowa słupa oświetleniowego wraz z kamerą
monitorującą, za kwotę 12 300,00 zł brutto.

21.

Z firmą Pilarski Ireneusz Zakład Elektroniczny ELSON zawarto umowę
na realizację zadania pn.: Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego
w Sierpcu, za kwotę 23 468,40 zł brutto.

22.

Z

Województwem

Mazowieckim

zawarto

umowę

w

zakresie

otrzymania dotacji celowej na realizację projektu pn.: Opracowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą
do roku 2025, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014- 2020.W dniu 18 sierpnia 2016r. podpisano
aneks do ww. umowy dot. zobowiązania do przekazania dotacji
na realizację projektu w wysokości 86 360,53 zł.
23.

Z

Instytutem

Rozwoju

Miast

na opracowanie dokumentu
Miasta

Sierpc,

z

perspektywą

z

Krakowa,

zawarto

umowę

Lokalnego Programu Rewitalizacji
do

roku

2025,

finansowanego

ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
w ramach którego zostanie m.in. przeprowadzona diagnoza zjawisk
kryzysowych w ujęciu ilościowym, jakościowym i przestrzennym,
za kwotę 19 391,15 zł brutto.
24.

Zawarto umowę na usługę w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora
Projektu pn.: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Sierpc, z perspektywą do roku 2025, finansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020, za kwotę
16 482,00 zł brutto.

25.

Z

Instytutem

Rozwoju

Miast

z

Krakowa

zawarto

umowę

na przygotowanie i wygłoszenie autorskiej, eksperckiej prelekcji
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dotyczącej rewitalizacji w ramach projektu pn.: Opracowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą
do roku 2025, za kwotę 1 845,00 zł brutto.
26.

Z

Panią

Dorotą

Chudowską–

Rączka

zawarto

umowę,

na przeprowadzenie trzech sesji szkoleniowych dla pracowników
Urzędu Miejskiego w Sierpcu o tematyce dotyczącej rewitalizacji
w

ramach

projektu

pn.:

Opracowanie

Lokalnego

Programu

Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025, za kwotę
5 001,00 zł brutto.
27.

Z Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zawarto zlecenie, w ramach
zadania pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Sierpc z perspektywą do roku 2025 na:


obsługę techniczną spotkania w dniu 1 sierpnia 2016r.,
za kwotę 246,00 zł brutto;



organizację stoiska wystawienniczego w dniu 13 sierpnia 2016
r., za kwotę1 845,00 zł brutto.

28.

Z

Przedsiębiorstwem

Produkcyjno

–

Handlowym

„DRUKARNIA”

Sp. z o.o. zawarto zlecenie wykonania usługi, w ramach zadania
pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc
z perspektywą do roku 2025 na:


wydruk 200 sztuk ankiet, za kwotę 190,00 zł brutto;



wydruk 50 sztuk materiałów konferencyjnych, za kwotę
600,00 zł brutto.

29.

Z firmą Studio Foto EXPERT zawarto zlecenie wykonania usługi
polegającej na wydruku 30 sztuk czarnobiałych oraz kolorowych
fotografii w ramach zadania pn. Opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji

Miasta

Sierpc

z

perspektywą

do

roku

2025,

za kwotę120,00 zł brutto.
30.

Z Instytutem Rozwoju Miast z Krakowa zawarto zlecenie wykonania
usługi, polegającej na wykonaniu działań animacyjnych podczas
imprezy
w

edukacyjno–

ramach

zadania

animacyjnej
pn.

dla

Opracowanie

społeczności
Lokalnego

lokalnej
Programu

Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025, za kwotę
615,00 zł brutto.
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31.

Działania związane z realizacją projektu pn.: Opracowanie Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025,
finansowanego

ze

środków

Programu

Operacyjnego

Pomoc

Techniczna 2014- 2020:


organizacja konferencji inaugurującej projekt;



organizacja

sesji

szkoleniowej

dla

pracowników

samorządowych z zakresu rewitalizacji;


organizacja imprezy animacyjno – edukacyjnej

podczas

trwającego w mieście Sierpc Festiwalu Smaków w celu
zapoznania mieszkańców z tematyką rewitalizacji, korzyściami
jakie ze sobą niesie dla każdego z nas jak i całego miasta;


organizacja spaceru badawczego z mieszkańcami miasta
Sierpc na obszarze przewidzianym do rewitalizacji;



organizacja seminariów, warsztatów dla mieszkańców z zakresu
rewitalizacji.

32.

Analizowano

Program

Rozwoju

Infrastruktury

lekkoatletycznej

oraz powiązane z nim wytyczne, w zakresie pozyskania środków
finansowych na zadanie pn. Remont Stadionu Miejskiego w Sierpcu
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
33.

Firmie

Prestige

Invest

Sp.

z

o.o.,

zlecono

wykonanie

usługi

na wykonanie prac przygotowawczych wraz ze szczegółowymi
pomiarami geodezyjnymi Stadionu Miejskiego w Sierpcu w celu
opracowania

dokumentacji

projektowej

na

realizację

zadania

pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont
Stadionu Miejskiego w Sierpcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
za kwotę 2 460,00 zł brutto.
34.

Z

firmą

Dorfin

Grant

Thornton

Frąckowiak

zawarto

umowę

na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Sierpc,
z perspektywa do roku 2025, za kwotę 11 000,00 zł brutto.
35.

Współpracowano
w

zakresie

z

Wykonawcą,

pozyskania

strategicznego

Planu

danych
Rozwoju

jednostkami
do

organizacyjnymi

opracowania

Lokalnego

dla

dokumentu

Miasta

Sierpc,

z perspektywą do roku 2025.

13

36.

Podpisano porozumienie dotyczące wybudowania placu zabaw
w ramach konkursu pn. Podwórko NIVEA.

37.

W ramach przystąpienia do realizacji Programu rozwoju regionalnej
infrastruktury sportowej – edycja 2016 złożono wniosek inwestycyjny
na realizację zadania pn. Budowa SkatePark.

38.

Analizowano

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.1. Odnawialne źródła
energii, Typ projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii
ze źródeł odnawialnych oraz powiązanych z nim wytycznych,
w kontekście pozyskania środków finansowych na montaż instalacji
opartych o odnawialne źródła energii dla jednostek organizacyjnych
oraz mieszkańców miasta Sierpc.
39.

Prowadzono uzgodnienia z Liderem projektu – Szkołą Wyższą
im. Pawła Włodkowica w Płocku, w zakresie podjęcia współpracy
oraz uzgodnienia zapisów umów na opracowanie dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

40.

Organizowano spotkania informacyjne z mieszkańcami w zakresie
możliwości

pozyskania

dofinansowania

do

montażu

instalacji

odnawialnych źródeł energii.
41.

Analizowano

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V – Gospodarka
przyjazna

środowisku,

działanie

5.3

–

Dziedzictwo

kulturowe,

typ projektów – Wzrost regionalnego potencjału turystycznego
poprzez ochronę obiektów zabytkowych, w kontekście pozyskania
środków finansowych na remont/budowę budynku muzealnego
położonego w Sierpcu, przy ul. Farnej 24.
42.

Wydano:


35 decyzji na zajęcie pasa drogowego;



27 decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;



45 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.
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V.
1.

OŚWIATA I PROMOCJA MIASTA
W dniach 21 - 22 maja 2016 r., po analizie przedłożonych projektów
arkuszy organizacyjnych, zatwierdzono organizację pracy w roku
szkolnym 2016/17 czterech Miejskich Przedszkoli, Szkoły Podstawowej
Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum Miejskiego.

2.

Wyrażono zgodę na wdrożenie w roku szkolnym 2016/2017 innowacji
pedagogicznych z biologii, matematyki oraz matematyki z chemią
w

Gimnazjum

Miejskim,

wychowania

fizycznego

w

Szkole

Podstawowej nr 3, a także z wychowania fizycznego z rozszerzonym
programem pływania w Szkole Podstawowej Nr 2.
3.

Powołano pięcioosobowe jury, które 2 czerwca 2016 r. dokonało
rozstrzygnięcia przeznaczonego dla przedszkolaków oraz uczniów
Szkół Podstawowych i Gimnazjów V Konkursu Plastycznego Narysuję,
namaluję… oraz VII Konkursu Fotograficznego Sierpc w moim
obiektywie. Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie zostali nagrodzeni
podczas uroczystości w Centrum Kultury i Sztuki 21 czerwca 2016 r.

4.

Zatwierdzono 10 aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto
Sierpc.

5.

Złożono wniosek o przyznanie nagrody Mazowieckiego Kuratora
Oświaty dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2.

6.

Odbyto

dwie

narady

z

dyrektorami

poświęcone

bieżącemu

funkcjonowaniu placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
7.

21 czerwca 2016r. w trakcie zorganizowanej gali w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Sztuki dokonano wręczenia Nagrody Burmistrza,
jedenastu

w

sposób

szczególny

wyróżniającym

się

uczniom

sierpeckich Szkół Podstawowych i Gimnazjów w kwocie 800,00 zł
(każda).
8.

Po analizie ofert złożonych przez instytucje kultury, MOSiR i Zarządy
Osiedli przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 16 286,00 zł
umożliwiające zorganizowanie różnorodnych form spędzenia czasu
wolnego

uczniom

podczas

ferii

letnich.

Powyższe

działania

zrealizowane zostały podobnie jak w latach ubiegłych w ramach
akcji Lato w Mieście.
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9.

22 sierpnia 2016r. przeprowadzono postepowanie egzaminacyjne
na stopień nauczyciela mianowanego, sfinalizowane wydaniem
decyzji administracyjnej.

10.

Obserwowano przebieg przeprowadzanych przez dyrektorów dwóch
placówek
jest

oświatowych,

Gmina

Miasto

dla

Sierpc,

których

organem

postępowań

na

prowadzącym

stopień

awansu

zawodowego nauczyciela kontraktowego,
11.

Opracowano,

a

następnie

wdrożono

Aneks

Nr

2/2016

do Porozumienia zawartego w dniu 1 lipca 2014r. pomiędzy
samorządem Miasta Sierpc a Zarządem Powiatu Sierpeckiego, Gminą
Sierpc, Gminą Mochowo, Gminą Rościszewo, Gminą Szczutowo
oraz Gminą Zawidz w sprawie zasad i trybu ponoszenia kosztów
z tytułu wynagrodzeń dla Prezes Oddziału Powiatowego Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Sierpcu.
12.

Przeprowadzono lustrację obiektów czterech Przedszkoli, dwóch Szkół
Podstawowych i Gimnazjum w kontekście rozpoczynającego się roku
szkolnego 2016/2017,

13.

Zorganizowano wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki Noc Świętojańską
powiązaną z konkursem na Eko – Wianek (25 czerwca 2016r.)

14.

Zorganizowano miejską edycję

Światowych Dni

Młodzieży’2016

połączoną z Festiwalem Orkiestr Dętych (21 – 23 lipca 2016r.),
15.

Wspólnie z BGŻ BNP Paribas zorganizowano z myślą o najmłodszych
sierpczanach Kino pod Gwiazdami (6 sierpnia 2016r.)

16.

1 sierpnia 2016r. o godz. 17:00 upamiętniono składając kwiaty
i zapalając znicze- 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego,

17.

Zorganizowano, wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki dwudniową
imprezę masową Sierpecki Festiwal Smaków (13 – 14 sierpnia 2016r.),

18.

Zorganizowano

bieg

towarzyszącymi

w

Sierpecka
ramach

Dziesiątka

Pożegnania

wraz
Lata

z

imprezami

na

sportowo

(27 sierpnia 2016r.),
19.

Pozyskano dzięki wspieraniu aktywnych działań społeczności Miasta
Sierpc, w ramach tegorocznej edycji przedsięwzięcia Podwórko
Nivea, atrakcyjny plac zabaw zlokalizowany nad Sierpienicą.
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20.

1 września 2016r. upamiętniono składając kwiaty i zapalając znicze77. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

21.

Objęto patronatem:


Zawody Wędkarski Dzień Dziecka 2016, które zorganizowało
na Jeziórkach Koło nr 120 Miejskie „Kasztelan” w dniu 18 maja
2016 r.;



III Festyn Rodzinny w Trójce zorganizowany przez Szkołę
Podstawową Nr 3 w dniu 19 maja 2016 r.;



Przedsięwzięcie Utworzenie strefy kibica w czasie trwania
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej - Hotel Skansen Sierpc, które
realizowane było przez Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne
w Sierpcu w dniach od 10 czerwca do 10 lipca 2016 r.



Zawody Wędkarski Puchar Sierpca, które zorganizowało w dniu
7 sierpnia 2016 r. na Jeziórkach Koło nr 120 Kasztelan.



Wakacyjną szkółkę wędkarską dla dzieci, która prowadzona
była w niedzielne przedpołudnia

przez okres od 3 lipca

do 28 sierpnia 2016r. Organizatorem szkółki było Koło nr 120
Kasztelan.


Imprezę Otwarcie boiska przy Liceum Ogólnokształcącym
zorganizowaną

przez

Zarząd

Osiedla

Nr

7

w dniu 14 lipca 2016 r.


Udział
w

dwóch

reprezentantów

międzynarodowym

naszego

supermaratonie

miasta

rowerowym

Transcontinental’2016 na trasie Belgia - Turcja w dniach
29 lipca - 16 sierpnia 2016r. (o patronat wystąpił Klub Rowerowy
Dynamo Sierpc).

VI.
1.

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO
Dokonano

253

czynności

sprawdzających

złożonych

informacji

w sprawie podatku od nieruchomości i zmian geodezyjnych.
2.

Dokonano

12

czynności

sprawdzających

złożonych

deklaracji

złożonych

deklaracji

w sprawie podatku od nieruchomości.
3.

Dokonano

36

czynności

sprawdzających

w sprawie podatku od środków transportowych.
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4.

Wydano 2 postanowienia w sprawie umorzenia podatku od spadków
i darowizn.

5.

Wydano 1 postanowienie w sprawie rozłożenia na raty podatku
od spadków i darowizn.

6.

Wydano 2 decyzje orzekające o odpowiedzialności spadkobierców
za zaległości podatkowe.

7.

Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości
w podatku od środków transportowych.

8.

Wydano

385decyzji

zmieniających

w

sprawie

stwierdzających

nadpłatę

podatku

od nieruchomości.
9.

Wydano

19

decyzji

w

podatku

od nieruchomości i podatku rolnym.
10.

Wydano 1 decyzję stwierdzającą nadpłatę z tytułu opłaty skarbowej.

11.

Wystawiono 91 wezwań do złożenia aktualizacji w przedmiocie
opodatkowania podatkiem od nieruchomości dot. osób fizycznych
i prawnych.

12.

Wystawiono

24

wezwania

w

sprawie

podatku

od

środków

transportowych.
13.

Wystawiono

44

zarachowania

wpłat

z

tytułu

podatku

od nieruchomości, podatku od środków transportowych.
14.

Wystawiono 440 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości
dot. osób fizycznych.

15.

Wystawiono 36 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości dot. osób
prawnych.

16.

Wystawiono 7 upomnień z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

17.

Wystawiono 7 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych.

18.

Wystawiono

11

tytułów

wykonawczych

w

zakresie

podatku

od nieruchomości dot. osób prawnych.
19.

Wystawiono

2

tytuły

wykonawcze

dot.

podatku

od

środków

transportowych.
20.

Wystawiono

90

tytułów

wykonawczych

w

zakresie

podatku

od nieruchomości dot. osób fizycznych.
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21.

Wydano 10 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

22.

Wydano 27 zaświadczeń o stanie majątkowym.

23.

Wydano 1 zaświadczenie o wielkości użytków rolnych.

24.

Zaksięgowano 4837 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego dot. osób fizycznych.

25.

Zaksięgowano 446 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego dot. osób prawnych.

26.

Zaksięgowano

172

wpłaty

z

tytułu

podatku

od

środków

transportowych.
27.

Zaksięgowano 60 wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

28.

Zaksięgowano 679 wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

29.

Sporządzono 24 sprawozdania miesięczne Rb-27S z wykonania planu
dochodów budżetowych.

30.

Sporządzono 14 sprawozdań kwartalnych (Rb-27S, Rb -27ZZ, Rb-N ).

31.

Sporządzono 2

informacje o nieudzieleniu pomocy de minimis

w rolnictwie i rybołówstwie.

VII.

SPRAWY USC

1.

Sporządzono 269 aktów urodzeń, małżeństw, zgonów.

2.

Wydano 980 odpisów skróconych, wielojęzycznych, zupełnych.

3.

Usunięto 514 niezgodności w danych urodzenia, małżeństwa w aplikacji
Źródło.

4.

Dokonano 1 672 migracji aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu
do aplikacji Źródło.

5.

Dokonano 175 zmian w rejestrze PESEL.

VIII. SPRAWY

WOJSKOWE,

ZARZĄDZANIA

KRYZYSOWEGO,

BHP I OCHRONY DANYCH
1.

Stosownie do zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego Planu
szkolenia na 2016 r. przeprowadzono szkolenie obsady osobowej
Stałego Dyżuru Burmistrza miasta w ramach ćwiczenia RENEGADE
SAREX 16/I w dniach7- 9 czerwca 2016 r.
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2.

W związku z wprowadzonym na terenie kraju stopnia alarmowego ALFA
realizowano przedsięwzięcia wyznaczone dla miasta Sierpca.

3.

Uczestniczono w

cotygodniowych treningach systemu wykrywania

i alarmowania w sieci łączności radiowej Wojewody Mazowieckiego.
4.

Na

bieżąco

monitorowano

stan

składowiska

materiałów

niebezpiecznych przy ul. Sikorskiego 9.
5.

Stosownie do planu szkolenia na 2016 r. w zakresie zarządzania
kryzysowego w dniu 20 czerwca 2016 r. odbyto posiedzenie gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

6.

Przekazano do zatwierdzenia Starostwa Powiatowego w Sierpcu nowy
Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Sierpca.

7.

Stosownie do wniosku Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Płocku
wydano

decyzję

administracyjną

w

sprawie

przeznaczenia

do wykonania świadczeń na rzecz obrony dla posiadacza środków
transportowych z miasta Sierpca.
8.

Zagadnienia z zakresu obronności stanowią informacje niejawne

9.

Zarejestrowano 1 zbiór danych osobowych u Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.

IX.
1.

SPRAWY STRAŻY MIEJSKIEJ
Przekazano 56 informacji do służb miejskich o ujawnionych usterkach,
awariach i nieprawidłowościach

(nie jest tu odnotowany szereg

informacji przekazywanych bezpośrednio do służb).
2.

Przyjęto 66 zgłoszeń.

3.

Przeprowadzono 4 asysty przy łapaniu zwierząt.

4.

Zgłoszono 15 padłych zwierząt.

5.

Dokonano 38 kontroli targowisk.

6.

Dokonano 18 kontroli placówek handlowych.

7.

Dokonano 41 kontroli posesji.

8.

Dokonano:


101 kontroli w rejonie szkół, w zakresie bezpieczeństwa uczniów;



187 kontroli parków;



96 kontroli terenów PKS w Sierpcu;



87 kontroli terenów PKP w Sierpcu.
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9.

Dokonano 104 interwencji.

10.

Nałożono 14 mandatów karnych kredytowych.

11.

Pouczono 121 osób.

12.

Wylegitymowano 144 osoby.

13.

Dokonano 111 eskort kasjerki i przewozu dokumentów.

14.

Zabezpieczono 14 zdarzeń i 8 uroczystości, przemarszy, biegów.

15.

Informacje w zakresie Strefy Płatnego Parkowania:

X.



wydano 26 276 biletów;



wydano 30 abonamentów;



łączny dochód: 33 270,60 zł.

SPRAWY SPOŁECZNE I KOMUNALNE

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
1.

2.

Liczba przyjętych deklaracji:


złożenie pierwszej deklaracji 19 szt.;



korekta deklaracji - 197 szt.

Zaksięgowano wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na

kwotę:

czerwiec:

160 447,24

zł,

lipiec:

175 341,26

zł,

sierpień:142 070,00 zł
3.

Sporządzono miesięczne sprawozdania Rb-27S.

4.

Liczba

osób

deklarujących

zbiórkę

selektywną

na

dzień

1 września 2016r. wynosi- 13 389.
5.

Liczba osób deklarujących zbiórkę zmieszaną na dzień 1 września 2016r.
wynosi – 2 175.

6.

Wystawiono 247 upomnień dotyczących zaległości w opłatach
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.

Przeprowadzono analizę wykazu dzieci nowonarodzonych za miesiące
od

kwietnia

do

czerwca

2016r.

niezgłoszonych

do

opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Sprawy mieszkaniowe
1.

Korespondencja ogólna dotycząca spraw lokalowych i innych – 37.

2.

Przyjęto 7 podań o przydział lokalu komunalnego.

3.

Wydano 1 skierowanie na zamianę lokalu mieszkalnego.
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4.

Wydano 2 decyzje o rozłożeniu na raty kaucji mieszkaniowej.

5.

Wydano 7 skierowań do zawarcia

umowy na najem lokalu

mieszkalnego.
Sprawy dotyczące organizacji pozarządowych i inne
1.

Korespondencja dotycząca spraw pożytku publicznego i innych – 5 szt.

2.

Przyjęto 12 sprawozdań z wykonania zadania publicznego.

3.

Przygotowano 4 umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych.

4.

Przygotowano sprawozdania Rb-27s, Rb- N.

5.

Przygotowano 1 umowę na najem lokalu przy ul. Targowej 2 w Sierpcu.

6.

Przygotowano ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację
zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2016 roku
na

wykonanie

zadania

p.n.

Przeciwdziałanie

uzależnieniom

i patologiom społecznym.
7.

Wydałem Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego
konkursu

ofert

na

realizację

zadania

publicznego

w

zakresie

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.
Ochrona środowiska
1.

Skierowano 7 wniosków do Starosty Sierpeckiego w sprawie wydania
zezwolenia na wycinkę drzew.

2.

Wydano 28 decyzji zezwalających na wycinkę drzew.

3.

Sporządzono dwa protokoły wraz z dokumentacją fotograficzną
z oględzin drzew stanowiących złomy i wywroty.

4.

Prowadzono 2 postepowania o wydanie decyzji środowiskowych–
dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej i PPHUiT MARTER Góreccy.

5.

W

związku

ze

składowaniem

odpadów

w

miejscu

do

tego

nieprzeznaczonym nawiązano kontakt z SARPI Dąbrowa Górnicza,
zajmującą się utylizacją odpadów niebezpiecznych, która pobrała
próbki odpadów do badań. Następnie przesłano pisma do Starosty
Gostynina, Burmistrza Miasta Gostynina z zapytaniem o współpracę
oraz

do

Wojewody

Mazowieckiego,

Powiatowego

Centrum

Zarządzania Kryzysowego w Sierpcu, Wojewódzkiego i Narodowego
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pani Premier,
do Ministra Finansów i Ministerstwa Środowiska w prośbą o pomoc.
Utrzymanie czystości
1.

Z firmą Terra z Zielonej Góry zawarto zlecenie zakupu konstrukcji
kwietnikowych na latarnie, za kwotę 9 992,52 zł brutto.

2.

Z

firmą

Gospodarstwo

Ogrodnicze

„Zielińscy”

zawarto

zlecenie

polegające na zakupie kwiatów, za kwotę 2 462,97 zł brutto.
3.

Z firmą Tringa Andrzej Węgrzynowicz zawarto zlecenie na wykonanie
ekspertyzy ornitologicznej odnośnie płoszenia ptaków na terenach
zielonych, za kwotę 500,00 zł brutto.

4.

Z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
zawarto umowę na odbiór z miejsca pobytu, transport oraz opiekę
nad bezpańskimi zwierzętami z terenu miasta, za kwotę 69 775,00 zł
brutto.

5.

Z firmą Kris Bud Sp. z o.o. zawarto umowę zakupu, transportu i montażu
elementów rekreacyjnych małej architektury tj. siłowni zewnętrznej,
za kwotę 20 504,10 zł brutto.

6.

Z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu
Sp. z o.o. zawarto zlecenie wykonania:


czterokrotnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, za kwotę
8 960,00 zł brutto;



naprawy 2 fontann, za kwotę 3 900,00 zł brutto;



rozstawienia

15

szt.

kwietników

betonowych,

za

kwotę

1 000,00 zł brutto;

7.

remontu 15 szt. śmietniczek, za kwotę 675,00 zł brutto.

Z firmą JUMAT s.c zawarto zlecenie zakupu i dostawy leżaków miejskich
oraz ławki żeliwnej, za kwotę 6 795,75 zł brutto.

8.

Z konsorcjum, którego liderem była firma INVESTMENTS Łukasz Kuca
ze Skierniewic zawarto umowę na zadanie Uzupełnienie nasadzeń
drzew, krzewów i roślin wieloletnich w parku im. Janusza Korczaka
w Sierpcu, za kwotę 97 500,00 zł brutto.

9.

Z firmą Pesmenpol Sp. z o.o. zawarto zlecenie zakupu i transportu
piłkochwytów, za kwotę 4 280,00 zł brutto.
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10.

Złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
dot. niszczenia siedlisk ptaków będących ich obszarem rozrodu,
wychowu

młodych,

odpoczynku,

migracji

lub

żerowania

oraz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptaków gawrona
i kawki.
Dodatkowo
1.

Przeprowadzono spotkania z audytorem energetycznym

2.

Prowadzono prace związane z przygotowanie aktualizacji wniosku
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na pozyskanie dotacji na Zadania z zakresu ochrony przyrodyUzupełnienie nasadzeń roślin wieloletnich w parku im. Janusza Korczaka
Sierpcu.

3.

Zawarto zlecenia na naprawę oświetlenia ulicznego.

XI.
1.

SPRAWY RÓŻNE
W

okresie

sprawozdawczym

wziąłem

udział

w

następujących

spotkaniach :


z sokolnikiem Panem Grzegorzem Paluchowskim w sprawie
rozwiązania problemu z uciążliwym ptactwem w parkach;



z

Panem

Tomaszem

Panorama

Obiekty

Zabłockim
Sportowe

przedstawicielem
w

sprawie

firmy

renowacji

i przebudowy stadionu miejskiego;


z przedstawicielem firmy KPMG w sprawie podatku VAT;



z Panem Grzegorzem Gańko (Prezesem Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Sierpcu), z Panem Nadratowskim, z Panem
Pawłem Wójcickim (dyrektorem ds. marketingu w Peklimarze)
w sprawie Festiwalu Sierpeckich Smaków;



w

Konwencie

Powiatów

Województwa

Mazowieckiego

i Podlaskiego;


z

Burmistrzem

Zakroczymia

Panem

Arturem

Ciecierskim

w sprawie dalszej współpracy między miastami;


z przedstawicielem firmy MD Polska w sprawie modernizacji
stadionu miejskiego;
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w

Komisji

Rozwoju

Gospodarczego,

Infrastruktury

i Przeciwdziałania Bezrobociu dotyczącej m.in. omówienia
założeń

tzw.

małej

obwodnicy

Sierpca

w

ciągu

drogi

wojewódzkiej nr 560;


z

Panią

Ewą

Nowakowską

Ogólnokształcącego,

–

Dyrektor

Liceum

z Wicestarostą Powiatu Sierpeckiego

Panem Juliuszem Gorzkosiem oraz Panem Przemysławem
Burzyńskim Przewodniczącym Osiedla nr 7,

w sprawie

nieodpłatnego użyczenia boiska przy LO;


w

Konferencji

Terytorialne

subregionalnej
w

pt.

perspektywie

Regionalne

Inwestycje

finansowej

2014-2020

dla Subregionu Płockiego;


z

urbanistą

Panem

Gabrielem

Ferlińskim

w

sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;


z Panem Tadeuszem Kaźmierak z Instytutu Rozwoju Miast
w sprawie rewitalizacji miasta Sierpca;



z

Panem

Markiem

Kraśniewskim

w

sprawie

konsultacji

energetycznych;


w

spotkaniu

poświęconym

naborowi

wniosków

o dofinansowanie zadań w 2017 r. w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;


w posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu Regionalne
partnerstwo
społeczeństwa

samorządów

Mazowsza

informacyjnego

w

dla

zakresie

aktywizacji

e-administracji

i geoinformacji (Projekt ASI);
2.

W okresie sprawozdawczym przyjąłem 75 osób :


16 osób w sprawach mieszkaniowych;



59 osób w sprawach różnych (podatku, nieruchomości,
miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, drogi,
oświetlenia).
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