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Szanowni Państwo,
Nowelizacja

ustawy

o

samorządzie

gminnym

(Dz.U.2018.0.994 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym), w art. 28aa wprowadziła nowy obowiązek organów
wykonawczych gmin - przedstawienia raportu o stanie gminy.
Każdego roku w terminie do 31 maja, Burmistrz musi przedstawić
Radzie raport, który obejmuje podsumowanie działalności w roku
poprzednim oraz zawiera informacje dotyczące realizacji polityk,
programów i strategii oraz realizacji uchwał.
Z wielką radością i satysfakcją oddaję do Państwa rąk
raport, którego treścią są w znaczącej części - zgodnie z intencją ustawodawcy –
informacje o wydarzeniach, decyzjach, inwestycjach z roku 2018. Trzeba pamiętać, że
niejednokrotne są one wynikiem starań poczynionych w latach ubiegłych.
Niniejszy raport o stanie gminy został opracowany po raz pierwszy. Przedstawiliśmy w
nim stan gminy w takich obszarach jak m.in. finanse, mienie komunalne, gospodarka
komunalna, polityka społeczna, oświata czy kultura. Dołożono wszelkich starań by zawarte w
nim obszary tematyczne były czytelne i przejrzyste. Uatrakcyjnieniem merytorycznych treści są
zdjęcia, które zostały zamieszczone zgodnie z tematyką wybranego rozdziału.
Informacje niezbędne do przygotowania raportu, w większości zostały przygotowane
przeze mnie i moich współpracowników, jednostki organizacyjne, spółki komunalne.
Dokonano analiz dokumentów będących źródłem informacji o stanie gminy. Dzięki temu
publikacja zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizować różne zagadnienia,
związane z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Miasto Sierpc w minionym roku.

Zachęcam Państwa do lektury niniejszego dokumentu.

Burmistrz Miasta Sierpca
Jarosław Perzyński

3
GminaMiastoSierpc

www.sierpc.pl

sierpc_official

RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SIERPC | 2018

1. Charakterystyka Gminy

1.1.

Położenie i powierzchnia Gminy

Gmina Miasto Sierpc położona jest w północno-zachodniej części województwa
mazowieckiego, nad rzeką Sierpienicą, w powiecie sierpeckim. Jest to gmina miejska,
której siedzibą jest miasto Sierpc. Jej powierzchnia wynosi 1 860 ha. Pod względem
ukształtowania terenu, Gmina Miasto Sierpc leży na wysoczyźnie płońskiej, która jest
urozmaicona niewysokimi (do 163 m n.p.m.) wzgórzami kemowymi i morenowymi. W
granicach administracyjnych miasta istnieje łącznie 63km dróg gminnych z czego 32,3km
posiada nawierzchnię asfaltową. Przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 10 o
długości ok. 4 km, a także drogi powiatowe o łącznej długości ok. 10,5km.

Rys.1. Położenie Gminy Miasto Sierpc w powiecie sierpeckim
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Rys. 2. Położenie Gminy Miasto Sierpc

1.2.

Ludność

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz czasowy, według stanu na
dzień 31.12.2018r., na podstawie prowadzonego przez Gminę Miasto Sierpc rejestru
mieszkańców, kształtuje się następująco (dane uzyskane z Biura Spraw Obywatelskich):

Tabela nr 1 Liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy

liczba osób
zameldowanych
na pobyt stały

liczba osób
zameldowanych
na pobyt czasowy

17 671

327

17 998
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STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI:

Tabela nr 2 Liczba osób zameldowanych na pobyt stały

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

255

227

482

3

82

84

166

4-5

176

176

352

6

90

93

183

7

85

85

170

8-12

431

439

870

13-15

234

210

444

16-17

184

145

329

18

92

86

178

19-65

5555

5148

10703

> 65

1124

2670

3794

ogółem

8308

9363

17671

Wykres nr 1 Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w ujęciu procentowym
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Tabela nr 3 Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

2

9

11

3
4-5

3
7

4
8

7
15

6

1

3

4

7

4

1

5

8-12
13-15

5
6

7
1

12
7

16-17

17

25

42

18

10

15

25

19-65

85

0

85

19-60
> 65

0
5

90
0

90
5

> 60

0

19

19

ogółem

145

182

327

Wykres nr 1. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy w ujęciu procentowym
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Pomimo atrakcyjności naszego regionu liczba mieszkańców Gminy Miasta Sierpc
maleje. Duży wpływ na tę sytuację ma migracja młodych ludzi do większych aglomeracji
bądź poza granice Polski oraz ujemny przyrost naturalny. Długość życia mieszkańców
wydłuża się czego konsekwencją jest tzw. „starzenie się” społeczeństwa.
Tabela nr 4 Statystyka urodzeń i zgonów

Statystyka urodzeń i zgonów w Gminie Miasto Sierpc w 2018r.
liczba urodzeń

liczba zgonów

418

324

3. Władze lokalne

21 października 2018 r. odbyły się wybory
samorządowe, w których mieszkańcy wybierali
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast VIII
kadencji samorządu gminnego. Urząd Burmistrza
Miasta Sierpca sprawowany jest przez Jarosława
Marcina Perzyńskiego, który powyższe stanowisko
piastuje drugą kadencję.

Jarosław Marcin Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca
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Rada Miejska Sierpca liczy 15 radnych. W wyniku przeprowadzonych wyborów
samorządowych, jej skład uległ znaczącej zmianie.

Rada Miejska Sierpca VII kadencji

Skład Rady Miejskiej Sierpca VII kadencji (2014-2018):
Od lewej:
Krzysztof Skrzyński, Waldemar Frydrychowicz, Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew
Stachurski, Marek Chrzanowski, Bogdan Bartnicki, Sławomir Wojciech Jaworowski, Wiesław
Grzegorz Rypiński, Krzysztof Rudowski, Dariusz Malanowski, Zbigniew Długokęcki.
Miejsca siedzące:
Magdalena Stasiak, Barbara Wierzbicka, Małgorzata Wiesława Kisielewska, Barbara Gil
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Rada Miejska Sierpca VIII kadencji

Skład Rady Miejskiej Sierpca VIII kadencji (2018-2023):
Od lewej:
Krzysztof
Skrzyński,
Paweł
Michał
Grabowski,
Waldemar
Frydrychowicz
(Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej), Dariusz Malanowski (Przewodniczący Rady
Miejskiej), Jarosław Perzyński (Burmistrz Miasta Sierpca), Zbigniew Długokęcki
(Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej), Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Rudowski,
Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Kacperski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Maciej
Malanowski, Artur Dariusz Balcerowski.
Miejsca siedzące:
Joanna Marta Szewczykowska, Jerzy Zbigniew Stachurski, Barbara Gil.
Przy Radzie Miejskiej Sierpca działają następujące stałe komisje:
Komisja Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i Komunikacji – w skład której
wchodzi 5 osób,
Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji – 3
osoby, Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia – 5 osób,
Komisja Rewizyjna – 3 osoby,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 10 osób.
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4. Jednostki organizacyjne
Gmina realizuje swoje zadania m.in. poprzez jednostki budżetowe i samorządowe
instytucje kultury.

Tabela nr 5 Wykaz jednostek budżetowych

Jednostki budżetowe
1

Miejskie Przedszkole Nr 1 „Słoneczna Jedyneczka” w Sierpcu

2

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu

3

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu

4

Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Czerwonego Kapturka w Sierpcu

5

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

6

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

7

Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu

8

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu

9

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu

Tabela nr 6 Samorządowe instytucje kultury

Instytucje kultury
1

Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu

2

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

3

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca
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5. Spółki z udziałem Gminy
Jedną z form realizacji gospodarki komunalnej Gminy są spółki prawa handlowego z
udziałem samorządu. W Gminie Miasto Sierpc działają cztery takie spółki.

Tabela nr 7 Wykaz spółek komunalnych

Spółki komunalne z udziałem Miasta Sierpca
1

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" sp. z o. o. w Sierpcu

2

Ciepłownia Sierpc sp. z o. o. w Sierpcu

3

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

4

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu
prowadzi swą działalność na terenie miasta Sierpca.
Przedmiotem działalności spółki są usługi w zakresie: zaopatrzenia w wodę, odbioru i
oczyszczania ścieków, wywozu nieczystości stałych i płynnych, sprzedaży paliw płynnych i
gazowych, olejów, smarów oraz akcesoriów samochodowych, sprzedaży urządzeń
gazowniczych, prowadzenia usług napraw samochodowych i ślusarskich, usług
transportowych i robót ziemnych, profilowania dróg oraz prowadzenia akcji zimowej.
Wysokość kapitału zakładowego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 14 118 000 zł i dzieli
się na 23 284 udziały. Struktura kapitałowa Spółki przedstawia się następująco:
Gmina Miejska Sierpc - 22 638 udziały co stanowi 97,23% kapitału zakładowego,
uprawnieni pracownicy i emeryci - 645 udziałów co stanowi 2,76% kapitału
zakładowego,
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. - 1 udział co stanowi 0,01% kapitału zakładowego.
Nominalna wartość jednego udziału wynosi 600 zł. Liczba udziałów uprzywilejowanych:
5 952, w tym: - Gmina Miasto Sierpc - 5 322; - pracownicy - 629- Ciepłownia Sp. z o.o. – 1
Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31.12.2018r. wynoszą 46 932 945,58 zł, z czego aktywa
trwałe wynoszą 40 976 197,02 zł a aktywa obrotowe 5 956 748,56 zł.
Natomiast na pasywa składają się kapitały własne wynoszące 31 234 620,20 zł,
w tym kapitał udziałowy 14 118 000,00 zł i zobowiązania wynoszące 15 698 325,38 zł.
W roku 2018 przychody Spółki wynosiły 20 885 640,00 zł, natomiast
20
062
860,00zł.
W
efekcie
osiągnięto
zysk
brutto
822 780 zł.

12
GminaMiastoSierpc

www.sierpc.pl

sierpc_official

koszty wynosiły
w
wysokości

RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SIERPC | 2018

W ujęciu tabelarycznym sytuacja ekonomiczna Spółki przedstawia się następująco:
Lp.

Wyszczególnienie

1

Plan zadań

Wykonanie

gosp. na

zadań gosp.

2018r.

za 2018r.

3

4

5

2

Dynamika

1.

Sprzedaż

19 182 910

20 885 640

108,88

2

Koszty

18 804 370

20 062 860

106,69

3

Wynik finansowy brutto

378 540

822 780

217,36

4

Wskaźnik rentowności

2,01

4,10

203,98

5

Wynagrodzenie brutto

5 083 860

5 194 580

102,18

6

Zatrudnienie w etatach

91,62

92,63

101,10

Tabela nr 8 Wykaz

spółek komunalnych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu
Sp. z o.o. powstał
w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej samorządowego zakładu
budżetowego Gminy Miasto Sierpc w Spółkę prawa handlowego od dnia 1.02.2014r.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018r. wynosi 15.859.000,00 PLN i dzieli się na
31.718 udziały o wartości nominalnej po 500 zł. Każdy z udziałów został objęty przez
jedynego wspólnika Gminę Miasto Sierpc, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w
postaci mienia pozostałego po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Gminy
Miasto Sierpc pod nazwą: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie w ramach przedmiotu działalności,
gospodarki komunalnej i powierzonych zadań użyteczności publicznej Gminy Miasto
Sierpc w zakresie: gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gminnych dróg,
ulic, mostów, placów, utrzymania czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, gminnego budownictwa mieszkaniowego, targowisk i hal
targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, utrzymania gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
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Informacje o przychodach, kosztach i wynikach z działalności.
Przychody netto ze sprzedaży (ogółem) – 10.798.870,44 zł., w tym : wpływy z RZGO –
4.912.022,03 zł. wpływy z usług - 2.397.877,33 zł; usługi pogrzebowe i cmentarne –
292.211,94 zł.; wpływy z targowisk – 202.023,51 zł.
Koszty działalności operacyjnej (ogółem) wyniosły 10.893.348,17 zł. z czego amortyzacja
– 835.356,59 zł. (podatkowa – 601.019,64 zł.); zużycie materiałów i energii – 2.552.009,07 zł.
Podatki i opłaty – 1.286.676,44 zł., w tym: opłaty na rzecz ochrony środowiska – 843.718,69
zł; podatek od nieruchomości– 367.104,80 zł.
Pozostałe przychody operacyjne – 14.451,16 zł.
Pozostałe koszty operacyjne – 15.838,83 zł.
Przychody finansowe - 17.685,00 zł
Koszty finansowe – 217.980,93 zł
Wynik bilansowy za okres sprawozdawczy działalności Spółki wynosi – -296.161,33 zł.
Podatek dochodowy: 27.752,00 zł.
W 2018r. Spółka odnotowała stratę w wysokości 323.913,33 zł.
Ciepłownia Sierpc sp. z o.o. powstała z dniem 17 czerwca 1992 r. z wydzielenia z
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płocku. To jednoosobowa Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów należy do Gminy Miasta Sierpc.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 463 000 zł i dzieli się na 926 udziałów, każdy po 500 zł.
Przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja energii cieplnej; przesyłanie energii
cieplnej; dystrybucja ciepła; sprzedaż detaliczna węgla, sprzedaż hurtowa odpadów i
złomu dla odbiorców zewnętrznych; wykonywanie robót ogólnobudowlanych
dotyczących przesyłowych obiektów liniowych tj. rurociągów, linii elektroenergetycznych,
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych; wykonywanie robót ogólnobudowlanych
dotyczących rozdzielczych obiektów liniowych tj. rurociągów, linii elektroenergetycznych,
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych; Instalowanie centralnego ogrzewania i
wentylacji; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
produkcja energii elektrycznej.
Eksploatacja elektrociepłowni gazowej pozwoliła na:
dywersyfikację dostaw paliw (gaz ziemny, miał węglowy);
zaoszczędzenie miału węglowego;
zwiększenie sprawności i niezawodności infrastruktury technicznej służącej do
wytwarzania ciepła;
poprawę bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej dla odbiorców;
zdecydowane obniżenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery w stosunku do
lat przed wprowadzeniem nowej technologii;
uzyskanie dodatkowego źródła przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i
praw majątkowych.
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Informacje o przychodach, kosztach i wynikach z działalności
W ogólnym zestawieniu przychody Ciepłowni uzyskane w 2018 roku wyniosły 11 940
597,12 zł, natomiast poniesione koszty wyniosły ogółem 13 823 127,17 zł. Bilans zysków i
strat za 2018 rok Spółki wykazuje stratę finansową w wysokości 1 882 530,05 zł. Największy
wpływ na jej wysokość miał ponadprzeciętny wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku
węgla.
W kolejnych latach Zarząd Spółki zamierza zmodernizować układ wytwarzania i
przesyłu ciepła tak, by docelowo osiągnąć status przedsiębiorstwa efektywnego
energetycznie i dostosowanego do wymogów związanych z ochroną środowiska. Pozwoli
to jednocześnie na obniżenie emisji dwutlenku węgla a tym samym obniży koszty związane
z umorzeniem uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Możliwe jest także czasowe wyjście z
systemu handlu emisjami (ETS). Poprzez współpracę Gminy Miasto Sierpc ze Spółką,
podjęto działania zmierzające do powołania klastra energetycznego, w ramach którego
istnieje prawdopodobieństwo pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje na
preferencyjnych warunkach.
W 2018r. wytworzono 203 061 GJ ciepła: z węgla 169 686 GJ, z kogeneracji 33 375 GJ.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Przedmiotem działania Spółki jest budowa domów mieszkalnych z infrastrukturą
towarzyszącą i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również nabywać
budynki mieszkalne, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych
do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, sprawować na podstawie
umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jej własności oraz
prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą.
Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2.157.000,00 zł i dzieli się na 4.314
udziały po 500 zł każdy. Wszystkie udziały objęte są przez Gminę Miasto Sierpc.
Kapitał zapasowy Spółki na dzień 31.12.2018r. wynosi: 64.170,95 zł.
W roku sprawozdawczym w skład organu uprawnionego do reprezentowania
Spółki wchodzili: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza (trzyosobowa) i
Zarząd (jednoosobowy). W ramach sprawowanego zarządu Spółka zapewnia:
▪ zaopatrzenie w media,
▪ bieżącą konserwację i naprawy,
▪ utrzymanie czystości, porządku, zieleni i placu zabaw,
▪ rozliczenie opłat użytkowników lokali,
▪ obsługę płatniczą kosztów eksploatacji,
▪ obsługę formalno – prawną najemców.
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Informacje o przychodach, kosztach i wynikach z działalności
W 2018 roku Spółka na sprzedaży osiągnęła zysk w wysokości 133.411,55 zł, na działalności
operacyjnej osiągnęła zysk na poziomie 263.671,37 zł, natomiast ogólny wynik finansowy
działalności TBS-u w 2018r. zamknął się zyskiem w wysokości 169.146,62 zł.

6. Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według
stanu na dzień 31.12.2018r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają
główne miejsce prowadzenia działalności w Gminie Miasto Sierpc obejmowała
2205 pozycji, z czego:

❖
❖
❖
❖

status „aktywny” posiadały 1038 podmioty,
status „wykreślony” posiadało 951 podmiotów,
status „zawieszony” posiadały 173 podmioty,
liczba podmiotów, która prowadziła działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej
– 43.

W roku sprawozdawczym wydano:
26 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza oraz w miejscu sprzedaży o zawartości:
do 4,5% alkoholu oraz piwa - 10 zezwoleń
pow. 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - 9 zezwoleń
pow. 18% alkoholu – 7 zezwoleń
5 zezwoleń jednorazowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa.
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 8 wniosków o wygaszenie zezwoleń na detaliczną
sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie których Burmistrz wydał 17 decyzji o
wygaszeniu zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości:
do 4,5% alkoholu oraz piwa – 7 decyzji
pow. 4,5% do 18% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ - 5 decyzji
pow. 18% alkoholu – 5 decyzji
Ponadto wydano 61 decyzji ws. wysokości opłaty za korzystanie z zezwoleń na detaliczną
sprzedaż napojów alkoholowych na łączną sumę 460 039,66 zł.

16
GminaMiastoSierpc

www.sierpc.pl

sierpc_official

RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SIERPC | 2018
Tabela nr 9
Liczba sklepów spożywczych i gastronomii, a liczba zezwoleń na detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych

Liczba
przedsiębiorców

Liczba
sklepów
spożywczych

1038

48

Liczba
zezwoleń

Liczba
zezwoleń

/sklepy/
Piwo – 47
Wino – 43
Wódka – 43

/gastronomia/
Piwo – 10
Wino – 8
Wódka – 4

Wykres nr 3 Liczba sklepów spożywczych i gastronomii, a liczba zezwoleń na detaliczna sprzedaż
napojów alkoholowych w ujęciu graficznym

60
10
8

50

4

40
Gastronomia
30
47

43

20

Sklepy

43

10
0
Piwo

Wino

Wódka

Wykres nr 4 Liczba zezwoleń w sklepach w ujęciu procentowym

Sklepy
32,33%

35,34%

Gastronomia
Piwo
Wino

32,33%

18,18%

Wódka
45,45%
36,36%

Piwo
Wino
Wódka

Wykres nr 5 Liczba zezwoleń w gastronomii w
ujęciu procentowym
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II.

Sytuacja finansowa Gminy w 2018 r.

Kondycja finansowa to stan finansów Gminy w danym okresie. Jest on wynikiem
posiadanych dochodów i wydatków oraz ich struktury, stopnia wykorzystania środków
zwrotnych, aktywności i skuteczności w pozyskaniu środków pozabudżetowych, a także
sprawności ogólnego zarządzania zasobami finansowymi i rzeczowymi. Oceniając
kondycję finansową Gminy należy mieć na uwadze, że celem jej funkcjonowania jest
zaspakajanie potrzeb mieszkańców.

1. Dochody Gminy Miasta Sierpc
Źródłem dochodów JST są głównie podatki i opłaty lokalne wraz z transferami z
budżetu państwa.
W roku 2018 w Gminie Miasto Sierpc przyjęto plan dochodów w kwocie 71 592 394,06 zł.
Zostały one wykonane w kwocie 72 682 685,69 zł (co stanowi 101,52% planu). W tej
kwocie dochody majątkowe stanowiły - według planu - 3 011 182,89zł, z czego
wykonano je w kwocie 2 910 465,41zł (co stanowi 96,66% planu).
Źródłem dochodów Gminy Miasta Sierpc były:
- podatki i opłaty lokalne - ponad 49%,
- dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z
przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia 500+ - ponad 26%;
- wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa - około 15 % to,
- pozostałe wpływy - około 10% planu.
- dochody miasta na programy, projekty lub zadania z udziałem środków europejskich i
pochodzących ze źródeł zagranicznych to:
„Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, kwota 631306,53zł
ERASMUS + partnerstwo współpracy szkół, kwota 83670,04zł
Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2018 obniżyła
górne stawki podatków. Zaskutkowało to - wraz z wydanymi decyzjami umorzeniowymi i
rozłożeniem na raty - mniejszym wpływem do budżetu w 2018r, o ogólną kwotę 3 766
402,40 zł. w tym z tytułu:
a/ podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2 071 842zł.,
b/ podatku rolnego 13 572,00 zł
c/ podatku leśnego 233,00 zł
d/ podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 1 676
818zł., e/ podatku od spadków i darowizn 2 470zł., f/ odsetek 1 467,00zł

Szerzej o Burmistrzu jako organie podatkowym – pkt. 4. niniejszego rozdziału.
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2. Wydatki Gminy Miasta Sierpc
Wydatki budżetu JST przybierają formę bieżących i majątkowych. Na wydatki
bieżące Gminy składają się: dotacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne
świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług, wydatki związane z
funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.
Wydatki majątkowe budżetu obejmują z kolei wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji konkretnych inwestycji oraz wydatki na zakup i objęcie akcji oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
W roku 2018 w Gminie Miasto Sierpc przyjęto plan wydatków w łącznej kwocie 81 958
503,12 zł. Został on wykonany w kwocie 76 026 029,08 zł (co stanowi 92,76% planu). W tej
kwocie wydatki majątkowe stanowiły wg planu kwotę 16 501 381,02 zł; zostały wykonane
w wysokości 14 561 541,62zł (co stanowi 88,24% planu).
Dotacje z budżetu w 2018 r. przekazano instytucjom kultury oraz niepublicznym/prywatnym
placówkom oświatowym w następujących kwotach:
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
- 1 310 000,00 zł
Miejska Biblioteka w Sierpcu
- 685 100,00 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca
- 169 589,99 zł
Dotacja I-go Niepublicznego Gimnazjum
37 963,44 zł
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej
- 451 575,45 zł

Na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie
porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2018r.
wydatkowano łącznie kwotę 20 603 591,87zł zł.
Na łączną kwotę wydatków składały się również wydatki poniesione na zadania
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Według planu ujęto w nich kwotę 89 699 zł, uzyskano wpływy 84 644 zł. Poniesiono wydatki
w kwocie 88 583,52 zł stanowi to 94,36 % planowanej dotacji. Składają się na nie:
- Porozumienie Miasta z Gminami ościennymi na wydatki związane z obsługą kasy
zapomogowo pożyczkowej oraz dotację na utrzymanie USC;
- porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu.
Wydatki majątkowe Gminy Miasta Sierpc to przede wszystkim wydatki poniesione na
realizacje inwestycji, o których szerzej w rozdziale IX Inwestycje w Gminie Miasto Sierpc.
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3. Pożyczki i kredyty
W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji
i
poręczeń
JST
wg
stanu
na
31.XII.2018r.
wykazano
zobowiązania
z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 463 771,80 zł.
W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie na 31 grudnia
2018r. wykazano; deficyt, który na 31 grudnia wynosił 3 343 343,39 zł., wykonane dochody
w kwocie 72682685,69 zł., wykonane wydatki w kwocie 76 026 029,08 zł., zaciągniętych
pożyczek w kwocie 2 354 786zł, spłaty planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1 091
060,32 zł.
Aktualny stan poszczególnych kredytów i pożyczek:
- kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie (2018) na zadanie inwestycyjne:
„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu” w kwocie 2 354 786zł,
spłacono odsetki w wysokości 664,50zł;
- pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie (2017 r.) na wykonanie kanalizacji deszczowej w
kwocie 50 210zł, pozostało do spłaty na 31.12.2018r 451 890zł, spłacone odsetki w 2018r
wynoszą 9 470,16zł;
- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie (w latach 2008-2013r i 2017) na Budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu IV etap. W 2018r spłacono kwotę 94 955 zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2018r
91 655,89 zł; spłacone odsetki w 2018r wynoszą 3 563,81 zł;
- pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie (2012r) na Budowę sieci kanalizacji deszczowej w
ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina. W 2018r. spłacono kwotę 216555zł,
pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2018r. 377 419,15 zł spłacone odsetki w 2018r
wynoszą 16 030,90 zł;
- kredyt w BreBanku (2011r) na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez
adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury”. Spłacono w 2018r kwotę 509 340,32zł;
pozostało do spłaty na 31 grudnia 2018r. 1 528 020,76 spłacone odsetki wynoszą 46 188,51
zł;
- kredyt w BreBanku (2011r) na „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w
rejonie północnego Mazowsza”. Spłacono w 2018r kwotę 220 000zł., pozostało na dzień 31
grudnia 2018r do spłaty 660 000zł, spłacone odsetki w 2018r wynoszą 19 950,26zł.
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4. Burmistrz jako organ podatkowy
4.1. Akty prawa miejscowego w obszarze prawa podatkowego
W IV kwartale 2017 r., w odniesieniu do roku 2018 Rada Miejska Sierpca podjęła szereg
istotnych uchwał, mających wpływ m.in. na wysokość podatków mieszkańców Miasta.
Były to:
- Uchwała Nr 373/XLVIII/2017 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z 29 listopada 2017r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
- Uchwała Nr 372/XLVIII/2017 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z 29 listopada 2017r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania
podatku rolnego na 2018r. na terenie Gminy Miasta Sierpc;
Uchwała Nr 371/XLVIII/2017 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z 29 listopada 2017r.
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa
obliczania podatku leśnego na 2018r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
- Uchwała Nr 370/XLVIII/2017 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z 29 listopada 2017r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018r. na
terenie Gminy Miasta Sierpc.

4.2.

Wpływy i zaległości podatkowe

Statystyki dotyczące wpływów z poszczególnych podatków w 2018 r. kształtowały się
następująco:
Tabela nr 9 Wpływy z podatków

Podatek

Liczba decyzji/
deklaracji

Wpływy do
budżetu w 2018 r.

Zaległości na
dzień 31.12.2018r.

od nieruchomości
osoby fizyczne

Wydano:
- 7.276 decyzji
wymiarowych
i 965 decyzji
zmieniających
na łączną kwotę
2.581.427,00 zł

2.566.664,12 zł

22.399,48 zł –
wystawiono 422
upomnienia i
116 tytułów
wykonawczych.
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od nieruchomości
osoby prawne

Złożono:
- 176 deklaracji .
na łączną kwotę
7.714.601,60 zł

7.642.745,92 zł,

473.800,43 zł wystawiono 79
upomnień i 34
tytuły
wykonawcze

Podatek rolny
osoby fizyczne

Wydano:
- 542 decyzje
wymiarowe i 201
decyzji
zmieniających na
łączną
kwotę
60.854,00 zł,
Złożono:
- 19 deklaracji
na łączna kwotę
1.669,00 zł

57.714,27 zł

- 9.639,45 zł,
wystawiono 36
upomnień i 30
tytułów
wykonawczych.

1.672,00 zł

0,00 zł;
nie wystawiono
upomnień
i tytułów
wykonawczych.

Podatek leśny
osoby fizyczne

Wydano:
83 decyzje
wymiarowe
na łączną kwotę
1.146,00 zł

1.148,00 zł,

6,00 zł, nie
wystawiono
upomnień
i tytułów
wykonawczych

Podatek leśny
osoby prawne

Złożono:
1 deklarację na
kwotę 17,00 zł

17,00 zł

0,00 zł;
nie wystawiono
upomnień i
tytułów
wykonawczych

Podatek rolny
osoby prawne

Podatek od
środków
transportowych
osoby fizyczne

Złożono:
162 deklaracje
na łączną kwotę
728.074,00 zł

729.803,89 zł,

89.773,31 zł;
wystawiono 38
upomnień i 17
tytułów
wykonawczych

Podatek od
środków
transportowych
osoby prawne

Złożono:
111 deklaracji
na łączną kwotę
639.371,00 zł,

647.060,04 zł,

12.209,40 zł,
wystawiono
9 upomnień
i 9 tytułów
wykonawczych.
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4.3.

Ulgi podatkowe, umorzenia i rozłożenie na raty

W 2018r. podjęto czynności w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.
o

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne: rozłożenie na raty zaległości podatkowej w
kwocie 532,00 zł.

o

Podatek od nieruchomości osoby prawne: odroczenie terminu płatności w kwocie
52.782,00 zł (w ramach pomocy de minimis); umorzenie zaległości podatkowej w kwocie
42.315,40 zł.

o

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne: rozłożenie na raty spłaty podatku
w kwocie 347.765,00 zł(w ramach pomocy de minimis).

o

Podatek od spadków i darowizn: wydano postanowienia w sprawie: rozłożenia na raty
spłaty zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 6.315,00 zł oraz
umorzenia zaległości w kwocie 2.470,00 zł.
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III. Mienie komunalne
1. Informacje ogólne
Zgodnie z art. 43 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem
komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe Gminy oraz mienie innych gminnych
osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Stan mienia Gminy Miasta Sierpc na dzień 31.12.2017r wynosił 185 1960 62zł.
W ciągu minionego roku dokonano zmian wpływających na ten stan, który na
31.12.2018r wynosił 200 462 512zł, z czego odpowiednio:
- wartość gruntów stanowiła 47 676 441 zł,
- wartość budynków i budowli stanowiła 112 561 708 zł,
- wartość środków transportu stanowiła 228 992 zł,
- wartość pozostałego sprzętu stanowiła 7 438 373 zł
- wartość udziałów w spółkach prawa handlowego stanowiła 32 537 000 zł.
Na dzień 31.12.2018r Gmina Miasto Sierpc miała tytuł prawny (własność,
użytkowanie wieczyste na majątku Skarbu Państwa) gruntów o łącznej powierzchni
339,6905 ha, z których odpowiednio:
▪
▪
▪
▪
▪

grunty stanowiące własność – 232,5505 ha
grunty użytkowane wieczyście – 1,8556 ha
grunty oddane w dzierżawę – 30,4366 ha
grunty oddane w trwały zarząd – 4,2543 ha
grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 105,2844 ha

2. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości
Ewidencja nieruchomości prowadzona jest w formie papierowej i obejmuje
oznaczenie i powierzchnię nieruchomości wg ewidencji gruntów prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Sierpcu. Główne kierunki gospodarowania gminnym zasobem
nieruchomości to nabywanie, zbywanie oraz przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.
Nabywanie nieruchomości odbywa się poprzez: kupno, komunalizację, darowiznę,
zamianę, spadek, zasiedzenie. Może ono nastąpić również na podstawie decyzji
administracyjnych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
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Do gminnego zasobu nabywane są przede wszystkim nieruchomości służące realizacji
zadań własnych Gminy Miasto Sierpc w ramach posiadanych środków finansowych
zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata.
Z kolei zbywanie nieruchomości to zbycie nieruchomości w formie przetargów
nieograniczonych i ograniczonych, sprzedaż w drodze bezprzetargowej oraz darowizna.
Nieruchomości, które nie zostały przeznaczone na realizację zadań Gminy lub na
sprzedaż będą udostępniane na warunkach określonych w umowach dzierżawy, najmu
czy użyczenia. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej
zagospodarowania
zapadają
indywidualnie,
biorąc
pod
uwagę
aktualne
uwarunkowania ekonomiczne i prawne.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2018
W okresie od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r. dokonano zmian w stanie mienia
komunalnego dotyczącego gruntów. Były to następujące czynności prawne:
na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 10 działek o
łącznej pow. 0,4990 ha, przeznaczone pod drogi gminne;
zakupiono działkę o pow. 0,0039 ha – poszerzenie ulicy Wyspiańskiego;
skomunalizowano 4 działki o łącznej pow. 2,6353 ha, stanowiące drogi gminne;
nieodpłatnie nabyto od PKP lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie - ul.
Dworcowa;
bezprzetargowo sprzedano 4 działki o łącznej pow. 0,2329 ha;
bezprzetargowo sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego działkę o pow.
0,0613 ha;
w formie darowizny przekazano udział w nieruchomości zabudowanej na rzecz
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpca.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 wykonano liczne inwestycje, mające wpływ
na stan mienia komunalnego. Na stan mienia przyjęto:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

chodnik ul. Wiosny Ludów od Braci Tułodzieckich do parku Andersa - prawa
strona, kwota 49 800 zł.
ul. Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanalizacja deszczową, kwota 488 438,83 zł.
koncepcję odwodnienia osiedla za torami oraz projektu urządzeń do
podczyszczania wód deszczowych przed zrzutem do Jeziórek, kwota 14000 zł.
przyłącze wodociągowe oraz fontanny do picia wody, kwota 43 612,12 zł.
przekazano SP nr 3 dach sal gimnastycznych(remont), kwota 99 999 zł.
środek trwały pn. „ulica Sielska, Wiejska i Włościańska” o wartości 518709,73 zł
chodnik przy ul. Narutowicza kwota 90250 zł
chodnik przy ul. Zbigniewa Herberta kwota 38700 zł
odcinek kanalizacji deszczowej kwota 23 389,74 zł
samochód Nissan Pick–up Navara kwota 10600 zł.
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▪
▪
▪

boisko wielofunkcyjne i bieżnię przy Gimnazjum w Sierpcu, kwota 495 770,95zł.
chodnik przy ul. Okulickiego, kwota 60 000 zł.
parking przy ul. Kasztelańskiej, kwota 24 675 zł.

▪
▪
▪
▪

podjazd dla osób niepełnosprawnych przy MP nr 4 , kwota 62 000 zł
nawierzchnię na ul. Wyspiańskiego w Sierpcu (remont) , kwota 4305 zł
chodniki i ulice na osiedlu Bema II etap, (przebudowa i budowa), kwota 355294,16
chodniki na ul. Jagiełły Reymonta (przebudowa), kwota 242 677,82 zł

▪

parking wraz zagospodarowaniem terenu i oświetleniem przy budynku mieszk.
wielorodzinnym przy Paderewskiego w Sierpcu, kwota 445 859,30 zł,
ul. Powstańców od ul. Jaśminowej do Ziemiańskiej (budowa), kwota 607 979,99 zł,
ciąg pieszo-jezdny od ul. Żwirki i Wigury do kładki przy ul. Konopnickiej, kwota 69
999 ,99 zł
parking przy ul. JP II 12, kwota 89500 zł
chodnik w ul. Wróblewskiego kwota 55 500 zł,
parkingu przy JP II 6,(przebudowa), kwota 32 350 zł,
parking przy ul. Słowackiego (budowa), kwota 131250 zł,
budynek usługowy w parku im. Mirosławskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu,
kwota 363 249,24 zł,
plac zabaw dla MP nr 1, kwota 23499 zł,

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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▪
▪
▪
▪

parking przy ul. Paderewskiego, kwota 246300,19 zł,
zatoki postojowe przy ul. Osiedlowej, kwota 30 000 zł,
utwardzenie terenu przy ul. Kasztanowej garaże, kwota 79800 zł,
dokumentacja projektowa dot. Przebudowy drogi nr 10 w miejscowości Sierpc,
kwota 98 000 zł,
przebudowa sal w SP 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych, kwota 127952 zł,
parkingi ul. JP II (przebudowa), kwota 56930,57 zł,
ul. Miłobędzka (przebudowa) kwota 424361,52 zł,
chodnik ul. Grota Roweckiego, kwota 65 000 zł,

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

utwardzenie terenu między Pl. Europejskim a dworcem PKS, kwota 55 000 zł
przebudowa stadionu w części dot. boiska kwota 4866257,23 zł,
przebudowa stadionu w części dot. bieżni lekkoatletycznej kwota 1 923 820,09 zł,
droga z tłucznia betonowego, łączna kwota 370 456,30 zł,
licencja e –sesja, kwota 26 048,63 zł,
chodnika przy Bibliotece(przebudowa), kwota 12 000 zł,
Budowę ul. JP II odcinek od Okulickiego – II etap (budowa), kwota 125 000 zł,
łącznik pomiędzy ul. JP II a Narutowicza ( dz nr 1283/5/) kwota 25 000 zł
parking przy ul. Płockiej – harmonijki kwota 50 000 zł,
lodowisko kwota 119 800 zł
pompa cyrkulacyjna, kwota 16 666,50 zł,

▪
▪
▪
▪

Pozostałe zmiany dotyczyły środków trwałych przekazywanych jednostkom
budżetowym i innym podmiotom. Było to:
▪
▪
▪
▪

do Miejskiego Przedszkola na 3 ogrodzenie o wartości 66 000 zł.
do Miejskiej Biblioteki udział ¼ w budynku, kwota 100 878,75 zł,
dla SPZOZ SIERPC sprzęt medyczny zakupiony w ramach dotacji kwota 78718,92 zł
do Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu nieodpłatnie rejestrator, kwota 5928,60 zł
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IV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Działania w tym newralgicznym dla Gminy obszarze są realizowane przez:
Wydział
Spraw Społecznych i
Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Sierpcu;
spółki komunalne: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu, Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o.o. i Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

1. Gospodarka mieszkaniowa
Realizacja zadań z obszaru gospodarki mieszkaniowej prowadzona jest na w
oparciu o Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy, który wcześniej
przyjęto Uchwałą nr 321/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. w
sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy miasta Sierpc na lata 2013 - 2017”. Działania określone w programie są nadal
kontynuowane.
Podstawowym
celem
Programu
jest
wdrożenie
racjonalnej
polityki
gospodarowania zasobem mieszkaniowym, prowadzącej m.in. do: zwiększenia
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sierpc, oraz zwiększenia możliwości zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach. Istotnym celem jest również
poprawa: stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, jakości i warunków
zamieszkiwania, jakości zarządzania. Miasto dąży do zakończenia zmian własnościowych
w nieruchomości, w których sprzedaż lokali została już rozpoczęta.
Mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Sierpc administruje Zakład Gospodarki
Komunalnej w Sierpcu Sp. z o.o. Zasób ten stanowi 544 lokale mieszkalne o łącznej
powierzchni 22.466,60 m2 w tym:
125 lokali mieszkalnych o powierzchni 4.429,97 m2 w budynkach stanowiących
100 % własność Miasta Sierpc
404 lokale mieszkalne o pow. 17.497,88 m2
15 lokali o pow. 538,75 m2 w innych budynkach.
Priorytetowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
najbardziej potrzebujących członków wspólnoty samorządowej. Gmina realizując to
zadanie udziela pomocy mieszkaniowej na podstawie uchwały nr 127/XIV/2015 Rady
Miejskiej Sierpca z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sierpc
zmienionego uchwałą Nr 29/III/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 grudnia 2018 roku
(Dz.U. Woj. Maz. z 2018 poz. 13041).
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W okresie od 1.10.2017 r. do 31.12.2017 roku ogółem wpłynęło 30 wniosków o
przydział lokali mieszkalnych/socjalnych w 2018 roku. Gmina Miasto Sierpc w roku 2018
udzieliła pomocy mieszkaniowej 6 osobom z rocznej listy osób uprawnionych do przydziału
lokalu docelowego i socjalnego w oraz 1 osobie znajdującej się w szczególnie trudnej
sytuacji życiowej.
Drugim obszarem działań jest aktywność Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Sierpcu. Podstawowym przedmiotem działalności i aktywności Spółki w 2018r.
było zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w których w skład wchodzą: 4 budynki
wielorodzinne (zlokalizowane przy ul. Płockiej 57a, Paderewskiego 2, Paderewskiego 4,
Paderewskiego 4a), liczące łącznie 138 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej
mieszkań 6.052,32 m2 oraz 1 budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Poziomkowej 2
w Sierpcu, którego TBS jest współwłaścicielem i administratorem.
W ramach sprawowanego zarządu Spółka zapewnia: zaopatrzenie w media,
bieżącą konserwację i naprawy, utrzymanie czystości, porządku, zieleni i placu zabaw,
rozliczenie opłat użytkowników lokali, obsługę płatniczą kosztów eksploatacji, obsługę
formalno – prawną najemców.
Dzięki wkładowi pieniężnemu w wysokości 60.000,00 zł pozyskanemu na podstawie
uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 467/LXI/2018 z dnia w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu, Spółka
wykonała zadanie, którego przedmiotem była modernizacja instalacji ciepłej wody
użytkowej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym mieszczącym się w budynku przy ul.
Paderewskiego 4 w Sierpcu.

Budynek TBS zlokalizowany przy ul. Płockiej
57a
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2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
W wyniku realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych (Uchwała NR 406/LII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia
28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu na lata 20182020). Spółka EMPEGEK w roku 2018 wykonała:
budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Żeromskiego w Sierpcu za kwotę 20.772 zł.
budowę sieci wodociągowej w ul. Zachodniej w Sierpcu za kwotę 20.246 zł.
budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Miłobędzkiej w Sierpcu za kwotę 23.557 zł.
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Wawrzyńca w Sierpcu za kwotę 317.086
zł. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szpitalnej w Sierpcu za kwotę 79.141 zł.
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Sierpcu za kwotę 89.007 zł.
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza w Sierpcu za kwotę 48.495 zł.
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I-go w Sierpcu za kwotę 5.973 zł.
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasińskiego w Sierpcu za kwotę
10.457 zł.
rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w Sierpcu za kwotę
3.596.608 zł.
Ponadto Spółka wykonała również:
renowację kanału sanitarnego w ul. Piastowskiej za kwotę 342.300 zł.
przebudowę sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego za kwotę 198.025 zł.

Na koniec 2018 roku wyrażona procentowo wielkość skanalizowania Miasta wynosi 98,56
%, natomiast objęcia obszaru siecią wodociągową - 99,9 %.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
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3. Modernizacja oczyszczalni ścieków
Kontynuując wcześniejsze działania EMPEGEK sp. z o.o. w ramach wniosku o
dofinansowanie w ramach II naboru dla działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka
wodno–ściekowa w aglomeracjach, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu” rozpoczęła realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i
przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” współfinansowanego z
Funduszu Spójności. Celem projektu jest zapewnienie możliwości realizacji zadań
strategicznych Gminy Miasto Sierpc związanych z rozwojem społeczno–gospodarczym
poprzez usprawnienie systemu oczyszczania oraz obniżenie kosztów unieszkodliwiania
osadów ściekowych. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na uporządkowaniu
gospodarki osadowej wraz z odzyskiem energii z biogazu oraz modernizacji systemu
sterowania pracą zakładu.
W ramach uporządkowania gospodarki osadowej rozpoczęto budowę instalacji do
przetwarzania osadów ściekowych w energię elektryczną i cieplną a pofermentu w nawóz
mineralno–organiczny. W związku z tym wybudowane zostaną następujące budowle:

- osadnik wstępny poziomy,
- wydzielone komory fermentacyjne,
- budynek operacyjny,
- instalacje do uzdatniania i magazynowania biogazu.
Natomiast w ramach modernizacji systemu sterowania rozpoczęto budowę
instalacji sterowania w nowym układzie związanym z zagospodarowaniem osadów oraz
produkcją biogazu obejmującą wprowadzenie nowych układów pomiarowych wraz ze
sterowaniem i nowym interfejsem umożliwiającym obrazowe kontrolowanie przebiegu
procesu.
Jednym z efektów modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków będzie wyłączenie z
eksploatacji zakładowej kotłowni węglowej, której funkcję przejmie ciepło odpadowe z
kogeneratora. Poza wyżej wymienionym zakresem przebudowano również układ
elektroenergetyczny oczyszczalni oraz wymianę zużytych urządzeń i linii kablowych
zapewniających zwiększone potrzeby w zakresie zasilania docelowo rozbudowywanej
oczyszczalni oraz możliwość ewentualnej sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sieci
zawodowej.
W roku 2018 złożono wniosek o rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego
realizowanego już projektu o budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go
Listopada i Kilińskiego i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej, Sempołowskiej,
Bema i Kolejowej o łącznej długości 3,76 km.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 28 206 679 zł. Maksymalny koszt
wydatków kwalifikowanych 17 118 796 zł. i kwota dofinansowania 14 550 976 zł. W dniu
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06.12.2018r. podpisano Aneks do powyższej umowy. Planowany termin realizacji inwestycji
to IV kwartał 2020, natomiast termin osiągnięcia efektu ekologicznego – przetwarzanie
rocznie 540 ton suchej masy osadów ściekowych i podłączenie 249 dostawców ścieków
to IV kwartał 2021.
W dniu 26.11.2018r. decyzją Nr G-791/18 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskano
pozwolenie na wprowadzanie do obrotu organiczno - mineralnego środka
poprawiającego właściwości gleby pod nazwą OrCal® SR pH regulator®. Pozwoli to na
recykling przefermentowanych osadów ściekowych do środowiska i zmniejszy koszty
oczyszczania ścieków.

Modernizacja oczyszczalni ścieków
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4. Programy proekologiczne
4.1.

Program ochrony środowiska Gminy Miasto Sierpc do 2022r.

Głównym i nadrzędnym celem programu jest wdrożenie polityki ochrony środowiska.
Jednym z czynników, które głównie wpływają na jakość powietrza jest klimat. W ramach
ochrony przed hałasem, każdy inwestor zobowiązany jest dokonać analizy potencjalnych
źródeł hałasu oraz jego poziomu przy założeniu maksymalnych parametrów pracy urządzenia.
W przypadku określenia poziomu hałasu wykraczającego poza normy przyjęte w aktach
prawnych dla określonych rodzajów zabudowy wszelkie decyzje zawierają szereg
uwarunkowań, które musi spełnić inwestor aby mógł zrealizować swoje zamierzenie i nie
spowodować pogorszenia standardów środowiska. W dokumentach planistycznych dokonuje
się zapisów zapewniających tworzenie tzw. Izofon, tj. pasów zieleni izolacyjnej, szczególnie
wzdłuż obciążonych ruchem ciężkim obiektów liniowych. Ponadto na bieżąco podejmowano
działania skutkujące poprawę nawierzchni dróg, na cichą.

Poprzez wprowadzanie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
dotyczących ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, w Gminie
utrzymano dotychczasowy stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem
elektromagnetycznym poprzez:
➔ ograniczenie lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie do
infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu
przepisów odrębnych dotyczących rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych na
terenach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
➔ zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w granicach
wyznaczonych stref technologicznych napowietrznych linii
elektroenergetycznych;
➔ zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w granicach
wyznaczonych tymczasowych stref technologicznych napowietrznych linii
elektroenergetycznych 15 kV do skablowania; po skablowaniu linii ograniczenia
nie obowiązują.
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4.2.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Sierpca

Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest likwidacja
źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW w sektorze komunalno-bytowym oraz
sektorze usług i handlu oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. Źródłami emisji
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery są m.in. przemysł, ruch kołowych, niskie
źródła emisji (opalane paliwami stałymi, nielegalne spalanie odpadów). Obniżenie
poziomu zanieczyszczeń jest ważnym celem strategicznym wielu dokumentów
strategicznych. Realizacja tych celów prowadzona jest na wielu płaszczyznach. W roku
2018 przeprowadzono wiele działań prewencyjnych oraz inwestycyjnych m.in.:
utworzono i zamontowano sieć sensorów jakości powietrza AIRLY kontrolujących
stan powietrza, przede wszystkim poziom PM 2,5 i PM10;
przeprowadzono teoretyczne warsztaty edukacyjne dla mieszkańców miasta
Sierpca na temat wpływu pyłów powstających podczas spalania paliw stałych (w
tym odpadów) na zdrowie człowieka;
podpisano umowę ze specjalistycznym laboratorium na wykonanie analizy próbek
popiołu pobranych z palenisk domowych pod kątem składu chemicznego popiołu
i ewentualnego spalania odpadów;
kontrola nieruchomości pod katem spalania odpadów w paleniskach domowych.
W roku 2018 przeprowadzono 43 kontrole, w wyniku których wystawiono 1 mandat
karny, 5 upomnień i 5 pouczeń.

W czterech lokalizacjach zostały zamontowane czujniki powietrza.
Stan powietrza można na bieżąco monitorować dzięki mapie
jakości powietrza w Sierpcu udostępnionej na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego www.sierpc.pl.
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Mapa jakości powietrza

Do wiodących należą działania w kierunku ograniczenia zużycia paliw stałych do
celów grzewczych w mieszkalnictwie. Władze miasta w roku 2017 rozpoczęły szereg
działań zmierzających do ograniczenia zużycia paliw stałych, w tym węgla jako
głównego nośnika ciepła w mieszkalnictwie. Pierwsze sukcesy w tej dziedzinie pojawiły się
w roku 2017. W roku 2018 władze miasta skupiły się na poszukiwaniu instrumentów
wsparcia finansowego dalszych działań na tym polu. W 2018 r. Gmina Miasto Sierpc
złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości
powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec oraz miasta Sierpc”. Zakres
objęty wnioskiem dotyczył wymiany kotłów w 40 gospodarstwach domowych na terenie
Sierpca. W 2019 r. wniosek uzyskał pozytywną opinię i został skierowany do
dofinansowania. Obecnie projekt jest w fazie realizacji. Planowane zakończenie
przedsięwzięcia to październik 2019 r.
Ponadto podjęto decyzję o utworzeniu funduszu wspierającego działania
mieszkańców w eliminacji niskich źródeł emisji ze środków Gminy Miasto Sierpc i
rozpoczęto przygotowania programu dotacyjnego dla mieszkańców miasta
umożliwiającego dofinansowanie do wymiany starych źródeł ogrzewania opartych na
węglu na nowe (ekologiczne).
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4.3.

Plan usuwania wyrobów zawierających azbest

Celem planu jest bezpieczne dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego
usunięcie azbestu z terenu miasta Sierpca do końca roku 2032. Wydział Spraw
Społecznych i Komunalnych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu merytorycznie odpowiedzialny
za realizację założeń określonych w tym dokumencie strategicznym, począwszy od roku
2009 roku do chwili obecnej, realizuje zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie
materiałów zawierających azbest z terenu miasta Sierpca w roku…”. Celem planu jest
bezpieczne dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usuwanie azbestu z terenu
miasta Sierpca do końca roku 2032r. W ramach tego zadania podczas rozmów z
mieszkańcami prowadzone są elementy kampanii edukacyjnej oraz mieszkańcy są
informowani o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego do realizacji działań
zmierzających do usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu posesji.

W roku 2018 i w latach poprzednich na realizację ww. zadania pozyskano wsparcie
finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, które pokrywa część kosztów realizacji tego zadania.
Pozostałe środki finansowe w roku 2018 za sfinansowanie całości pochodziły z budżetu
Gminy Miasta Sierpc. W efekcie tych działań za pośrednictwem Gminy, w 2018r. usunięto
około 300 Mg, w tym 40,70 Mg płyt azbestowo-cementowych.

4.4.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne

Sukcesywnie prowadzone są działania w kierunku modernizacji na
energooszczędne oświetlenia ulicznego i oświetlenia obiektów publicznych. Gmina
Miasto Sierpc zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne na podstawie art. 18 pkt 1 ust 3 jest
zobowiązane do zaopatrzenia w energię elektryczną miejsca publiczne tj. ulice, place,
drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. Opierając się na dokumentacji audytowej
negocjowane są stawki za energie elektryczną oraz opłaty stałe. W budynkach
użyteczności publicznych wymieniane są oprawy oraz żarówki na LED.

Na terenie miasta w 2018 roku zostało wymienionych kilkadziesiąt opraw oraz kilkaset
żarówek LED w ciągach ulic.
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Oświetlenie LED przy ul. Płockiej

Oświetlenie LED w parku
gen. Wł. Andersa

Oświetlenie LED przy
ul. Narutowicza
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4.5.

Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej

Poprzez realizację tego celu dokonano weryfikacji lokalizacji przedsięwzięć w
stosunku do położenia obszarów objętych ochroną na podstawie zapisów ustawy o
ochronie przyrody (pomników przyrody, Obszarów Natura 2000). Takie działania
ograniczają lub zupełnie powstrzymują proces utraty różnorodności biologicznej i
krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie
gatunkami i siedliskami.
Rok 2018 był rokiem szczególnie ukierunkowanym na ochronę powietrza
atmosferycznego i klimatu. Z inicjatywy miasta odbyły się warsztaty na temat wpływu
SMOG-u na życie i zdrowie człowieka, ponadto rozpropagowano ulotki edukacyjne.

Nasadzenia drzew przy ul. Armii Krajowej

4.6.

Gospodarowanie odpadami

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania został osiągnięty i wyniósł 32,71%, co było zgodne z
założeniami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2412). Zostały osiągnięte odpowiednie poziomy:
▪

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 37,65 % (wymagany
poziom w 2018 r. powinien wynosić, co najmniej 30 %),
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▪

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 97,03 %
(dopuszczalny poziom w 2018r. powinien wynosić co najmniej 50 %).
Całkowity koszt realizacji systemu gospodarowania wodami wyniósł
2 259 445,49 złotych.

Na koszty realizacji składają się: koszty odbioru; transportu i zagospodarowania
odpadów komunalnych; koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych; koszty obsługi systemu informatycznego; koszty edukacji ekologicznej oraz
koszty pracowników obsługujących system.
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V. Oświata
1. Informacje ogólne
Gmina Miasto Sierpc w roku 2018 była organem prowadzącym dla siedmiu jednostek
oświatowych: czterech przedszkoli1, dwóch szkół podstawowych2 oraz jednego
gimnazjum3. Jednocześnie pozostawała organem ewidencjonującym dla dwóch szkół
niepublicznych – I Prywatnej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Gimnazjum
prowadzonych przez osobę fizyczną, jak również dla niepublicznego Punktu
Przedszkolnego „Kreatywna Dolina”.
Do 19 oddziałów w czterech przedszkolach uczęszczało łącznie 473 dzieci, natomiast do 6
oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w obu szkołach podstawowych kolejnych 143
dzieci. Tym samym Miasto Sierpc zapewniło opiekę przedszkolną 616 dzieciom w przedziale
wiekowym od 3 do 6 lat. W 53 oddziałach w dwóch szkołach podstawowych na poziomie klas
I - VII naukę pobierało łącznie 1 167 uczniów, zaś w 12 oddziałach zredukowanego, za sprawą
wdrażania założeń reformy edukacji do kl. II i III gimnazjum –
271 uczniów.

2. Kadra pedagogiczna i administracyjna
Na realizację zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych przeznaczono
614,5 godz. w Gimnazjum Miejskim; 1 121 godz. w Szkole Podstawowej Nr 2; 1 030 godz. w
Szkole Podstawowej Nr 3; 127, 5 godz. w Miejskim Przedszkolu Nr 1; 240 godz. w Miejskim
Przedszkolu Nr 2; 240 godz. w Miejskim Przedszkolu Nr 3 oraz 160 godz. w Miejskim
Przedszkolu Nr 4; co stanowiło łącznie 3 533 godz. w skali tygodnia. Na prowadzenie zajęć
z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej przeznaczonych zostało 216 godz.,
zaś na wdrażanie innowacji pedagogicznych 13,5 godz. tygodniowo.
Powyższe zadania realizowane były przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych w
wymiarze: 35, 15 et. (GM), 51, 56 et. (SP Nr 2), 46, 33 et. (SP Nr 3), 5,5 et. (MP Nr 1), 11 et. (MP Nr
2), 10 et. (MP Nr 3) oraz 7 et. (MP Nr 4) wspieranych przez pracowników administracji - 4et.
(GM), 4 et. (SP Nr 2), 4 et. (SP Nr 3), 1 et. (MP Nr 1), 1,25 et. (MP Nr 2), 2, 25 et. (MP Nr 3) i 1,25 et.
(MP Nr 4), a także pracowników obsługi – 10 et. (GM), 17 et. (SP Nr 2), 13 et. (SP Nr 3), 4 et. (MP
Nr 1), 10,5 et. (MP Nr 2), 9 et. (MP Nr 3) oraz 6 et. (MP Nr 4).

Miejskie Przedszkole nr 1 ”Słoneczna Jedyneczka”, Miejskie Przedszkole nr 2, Miejskie Przedszkole nr
3 im. Niedźwiadka Wojtka, Miejskie Przedszkole nr 4 im. Czerwonego Kapturka
2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego
1

3

Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika
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Reasumując – w roku 2018 jednostki oświatowe prowadzone przez
gminę Miasto Sierpc wygenerowały 164,54 etatów pedagogicznych
oraz 87,25 etatów niepedagogicznych.

Pod względem statusu zawodowego, według stanu na dzień 31 sierpnia 2018r., odsetek
nauczycieli mianowanych wyniósł 14,03% wobec 63,22% nauczycieli dyplomowanych, ok. 16%
nauczycieli kontraktowych i 6,86% nauczycieli stażystów. W związku z wdrażaniem założeń
reformy edukacji wiele uwagi poświęcono kreowaniu optymalnej polityki kadrowej

– w rezultacie powyższego 13 nauczycieli gimnazjum zostało przeniesionych do szkół
podstawowych, natomiast kolejnym 11 stworzono możliwość uzupełniania etatu.

3. Rozwój infrastruktury oświatowej
Każda ze szkół dysponuje odpowiednim zapleczem sportowym, na które składają się:
pełnowymiarowa hala sportowa (w SP Nr 2), dwie sale gimnastyczne oraz boisko
wielofunkcyjne (w SP Nr 3) oraz sala gimnastyczna i świeżo oddane do użytku boisko
wielofunkcyjne (GM), natomiast każde przedszkole dobrze wyposażonym w atestowane
urządzenia placem zabaw. W każdej ze szkół funkcjonowały po dwie pracownie
komputerowe z dostępem do Internetu.
Na przestrzeni roku 2018 w jednostkach oświatowych zostały
przeprowadzone liczne inwestycje, modernizacje i remonty.
Ze środków wprowadzonych bezpośrednio do planów finansowych
poszczególnych jednostek oświatowych przeprowadzono:
w Gimnazjum Miejskim modernizację łazienek dla personelu oraz uczniów (łącznie
120 900 zł) oraz modernizację korytarza głównego na parterze w starej części
budynku (ok. 17 000 zł),
w Szkole Podstawowej Nr 2 remont łazienek (79 000 zł), wymianę stolarki otworowej
w obrębie korytarza na parterze (37 600 zł), wymianę oświetlenia na hali sportowej
(ok. 35 400 zł), wymianę drzwi w części administracyjnej (12 027 zł) oraz wykonanie
opaski wokół budynku (19 000 zł)
w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonano montażu wykładzin typu IQ Granit oraz
renowacji parkietu (154 745 zł), przeprowadzono remont węzła sanitarnego przy sali
gimnastycznej (74 000 zł), wykonano naprawę systemu monitoringu wizyjnego oraz
konserwację sprzętu elektronicznego (łączna kwota ok. 9 000 zł).
w Miejskim Przedszkolu Nr 1 za kwotę 2 250 zł przeprowadzono remont
pomieszczeń kuchennych oraz odświeżono otoczenie placu zabaw,
w Miejskim Przedszkolu Nr 2 pomalowano pomieszczenia kuchenne oraz
korytarze (12 000 zł),
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w Miejskim Przedszkolu Nr 3 wyremontowano ogrodzenie (ok. 15 500 zł),
w Miejskim Przedszkolu Nr 4 przeprowadzono szereg prac
konserwacyjnych o łącznej wartości ok. 11 000 zł.
Z kolei bezpośrednio z budżetu miejskiego w okresie sprawozdawczym
sfinansowano następujące zadania:
Przebudowa sal w Szkole Podstawowej Nr 3 – dostosowanie dla potrzeb
oddziałów przedszkolnych za blisko 128 000 zł,
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Miejskim Przedszkolu Nr 4 o
wartości 71 500 zł,
Remont dachów sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 za ok. 100
000 zł, a także zakup, za ok. 160 000 zł specjalistycznego pojazdu służącego do
pielęgnacji sztucznych nawierzchni boisk.
Niezwykle poważną i równie oczekiwaną inwestycją stał się Remont boiska
wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim, na co wydatkowano
ok. 496 000 zł. Należy przy tym zaznaczyć, iż na realizację inwestycji o profilu
sportowym samorząd miejski uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i
Turystyki w kwocie 226 800 zł, co stanowiło 30% poniesionych wydatków.
Ponadto zlecono: wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu kuchni w
Szkole Podstawowej Nr 3 za kwotę ok. 32 500 zł, a także wykonanie projektu
instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 4 o
wartości ok. 28 300 zł.
Na wyżej wymienione zadania wydatkowano łącznie kwotę w
wysokości ponad miliona złotych.

Przebudowa sal w Szkole
Podstawowej Nr 3 –
dostosowanie dla potrzeb
oddziałów przedszkolnych
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Remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim

4. Finansowanie oświaty
Przekazana w 2018r. przez Ministerstwo subwencja oświatowa w wysokości 10 083 704 zł
pokryła jedynie 52, 83 % ogółu wydatków ponoszonych przez samorząd miejski w związku z
realizacją całokształtu zadań oświatowych. Na oświatę szkolną wydatkowano 14 027 115
zł, natomiast na organizację opieki przedszkolnej 5 217 332 zł, z czego 1 280 682 zł to
wsparcie ze strony państwa, 137 710 zł – wpłaty rodziców, zaś 27 976 zł – partycypacja
gmin, z których dzieci uczęszczają do jednostek miejskich.
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W strukturze realizowanych wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych
wynagrodzenia z pochodnymi osiągnęły 16 415 182 zł, media, zakup pomocy
dydaktycznych, usługi, bieżące remonty łącznie 3 395 318 zł, natomiast 257 019 zł –
inwestycje realizowane przez jednostki oświatowe. Z powyższego zestawienia wynika, iż aż
82% wydatków na funkcjonowanie miejskich jednostek oświatowych stanowią
wynagrodzenia z pochodnymi.
Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wydatkowano na przestrzeni
minionego roku budżetowego kwotę w wysokości 9 030 559,23 zł (bez pochodnych).

Tym samym średnie wynagrodzenia w poszczególnych stopniach awansu
zawodowego zostały osiągnięte, a nawet przekroczone.
Należy zaznaczyć, iż w związku z dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…) waloryzacją
wynagrodzeń pracowników pedagogicznych samorząd miejski asygnował miesięcznie 34
714 zł, co w skali 9 miesięcy stanowiło kwotę w wysokości 312 432 zł. Ponadto, za sprawą
zmodyfikowanego w drodze uchwały Nr 405/LII/2018 z dnia 28 lutego 2018r. Regulaminu
określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego (…) dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc podwyższeniu
uległy dodatki funkcyjne wychowawców oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze. Na realizację powyższego przeznaczono kwotę o łącznej wartości 103 832 zł.
Reasumując, w ubiegłym roku, na podwyższenie płac pracowników pedagogicznych
zostało wydatkowanych łącznie 416 264 zł (bez pochodnych).

5. Udział w projektach i programach
W okresie sprawozdawczym organ wykonawczy samorządu miejskiego podjął
skuteczne starania celem pozyskania zewnętrznych środków finansowych, wpływających
na podniesienie jakości miejskiej oświaty w różnych jej aspektach.
Aplikując w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa po wyasygnowaniu
wkładu własnego w kwocie 9 000 zł zapewnił każdej ze szkół dotację w wysokości po 12
000 zł z przeznaczeniem na rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i
wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
W rezultacie przystąpienia do rządowego programu Aktywna tablica obie szkoły
podstawowe otrzymały łącznie 35 000 zł, z czego 7 000 zł stanowił wkład własny Miasta, z
przeznaczeniem na zakup sprzętu umożliwiającego rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Efektem złożenia wniosku, w ramach rządowego projektu Godność. Wolność.
Niepodległość, uzyskano dotację w kwocie 7 901,20 zł umożliwiającą Szkole Podstawowej
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Nr 2 im. Armii Krajowej zorganizowanie trzydniowej wycieczki oraz wystawy okolicznościowej
powiązanych tematycznie z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wystąpienie o środki finansowe w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej na rok 2018 zaowocowało przyznaniem kwoty w wysokości 14 680 zł z
przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych pracowni w Szkole Podstawowej
Nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego.
W konsekwencji złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego każda ze
szkół uzyskała średnio po 5 665 zł z przeznaczeniem na doposażenie szkolnych
gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Powyższe działania zapewniły pozyskanie łącznie 103 576,20 zł, co w
powiązaniu z wkładem własnym organu prowadzącego sprawiło, iż
do szkół trafiła kwota w wysokości 121 551,60 zł.

Zajęcia informacyjno-komunikacyjne w ramach programu „Aktywna tablica”
fot. SP nr 2 w Sierpcu
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VI. POLITYKA SPOŁECZNA
W znaczącej części polityka społeczna w Mieście jest realizowana przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Biorą w tym udział również inne podmioty, w tym specjalne
zespoły interdyscyplinarne powołane przez Burmistrza oraz organizacje pozarządowe,
które realizują cele statutowe w tym zakresie

1. Ogólna sytuacja w obszarze
Każdego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu dokonuje Oceny
zasobów pomocy społecznej wraz z wnioskami i rekomendacjami do budżetu na rok
następny.
Liczba mieszkańców Miasta powoli, ale systematycznie maleje, trend ten obserwujemy
od 2003 roku. Jest to spowodowane: ujemnym przyrostem naturalnym oraz migracją ludzi
młodych w poszukiwaniu pracy do większych aglomeracji lub poza granice kraju, ale również
wydłużaniem się życia mieszkańców. To w konsekwencji powoduje tzw. „starzenie się”
społeczeństwa. Obserwowana tendencja jest charakterystyczna dla całego kraju. Liczba
osób korzystających z pomocy i wsparcia w Mieście w 2018 r. wynosiła 728 osób, co stanowiło
4,05% wszystkich mieszkańców. W stosunku do roku 2017 liczba ta zmniejszyła się o 28 osób (756
os.). Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin było
kolejno: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Na rynku pracy zauważalna jest pozytywna tendencja. Liczba bezrobotnych w
mieście Sierpcu w stosunku do lat poprzednich systematycznie zmniejsza się: w 2015 r. 1243; w 2016 r. - 1153; w 2017 r. – 1025; w 2018 r. – 955. Proces ten obrazuje także stopa
bezrobocia na terenie powiatu sierpeckiego (PUP w Sierpcu nie prowadzi takiej statystyki
dla Miasta Sierpca) w ciągu ostatnich 4 lat: na koniec 2015 r. - 20,7%; na koniec 2016 r. –
19,8%; na koniec 2017 r. – 17,3%; na koniec 2018 r. – 16,5%.
Istniejące problemy społeczne powodują konieczność zwiększania nakładów i
środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz
dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
mieszkańców.
Różnorodność i złożoność problemów z jakimi mają do czynienia pracownicy socjalni
potwierdzają konieczność ich stałego dokształcania się, szkolenia i doskonalenia
zawodowego. Nadal wskazana jest aktywność projektowo-konkursowa, która umożliwi
aktywizację społeczno-zawodową bezrobotnych lub biernych zawodowo klientów
pomocy społecznej.
Wobec starzenia się społeczeństwa i wydłużania życia mieszkańców koniecznym
jest rozwój usług skierowanych do osób w podeszłym wieku i to zarówno tych sprawnych
fizycznie, jak i niepełnosprawnych. konieczne jest zapewnienie usług opiekuńczych, które
pozwolą na zaspokojenie tych potrzeb. Każdego roku zwiększają się nakłady finansowe na
zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
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Rozwijanie działalności podmiotów już funkcjonujących wspieranie aktywnych
form, podtrzymujących dobrą kondycję fizyczną i psychiczną np. Uniwersytetu III wieku,
Dziennego Domu Pomocy, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń sportowych, które
umożliwiają aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, jak również rozwijanie nowych
form wsparcia i pomocy seniorom. Zapewnienie środków finansowych w budżecie na
zaspokojenie najpilniejszych potrzeb w zakresie kierowania do domu pomocy społecznej,
zwłaszcza przy coraz większej liczbie osób ubiegających się i wymagających pomocy
instytucjonalnej.
Wskazana jest kontynuacja zatrudniania asystentów rodziny, którzy obejmują swym
wsparciem rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych. Zabezpieczenie środków w budżecie na współfinansowanie
powyższego zadania i rozwijanie działań wspierających rodziny z dziećmi (asystentura
rodzinna,
poradnictwo
specjalistyczne,
funkcjonowanie
świetlic
szkolnych
i
środowiskowych, rozwijanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, klubów i stowarzyszeń
sportowych). Powyższe Wnioski i rekomendacje zawarte w Ocenie zasobów pomocy
społecznej realizowane są poprzez działania podejmowane przez pracowników MOPS
oraz zwiększające się nakłady budżetu miasta na realizację przypisanych zadań.

2. Aktywność projektowo – konkursowa
Realizowana jest aktywność projektowo-konkursowa mająca na celu aktywizację
społeczno-zawodową bezrobotnych lub biernych zawodowo klientów pomocy
społecznej. MOPS w Sierpcu jako Lider w partnerstwie z gminnymi ośrodkami pomocy
społecznej w Sierpcu, Gozdowie, Mochowie, Szczutowie, Rościszewie oraz Zawidzu
(Partnerzy) realizuje projekt partnerski pn. „Zainwestuj w siebie!”. Celem głównym projektu
jest zwiększenie szansy na zatrudnienie 188 osób zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym, w tym min. 10 % osób z niepełnosprawnościami,
zamieszkujących powiat sierpecki, korzystających ze wsparcia OPS na terenie powiatu
sierpeckiego. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt RPOWM na lata 2014-2020 „Zainwestuj w siebie!”
Uchwała Nr 311/XXXVI/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 kwietnia 2017 r. w
sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. Zainwestuj w siebie! realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020.
W okresie 01.07.2017 r. – 30.06.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider)
oraz gminne ośrodki pomocy społecznej w: Sierpcu, Gozdowie, Mochowie, Szczutowie,
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Rościszewie oraz Zawidzu (Partnerzy) realizują projekt partnerski pn. „Zainwestuj w siebie!”
Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy na zatrudnienie 188 osób zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, tym min. 10 % osób z niepełnosprawnościami,
zamieszkujących powiat sierpecki, korzystających ze wsparcia OPS na terenie powiatu
sierpeckiego.
W 2018 r. w projekcie udzielono wsparcia dla 211 osób oraz 20 dzieci.
W ramach projektu realizowano działania:
1. Modułu diagnozy potrzeb i predyspozycji, pracy socjalnej oraz wypłaty świadczeń
pieniężnych;
2. Ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej dla osób z ustalonym III profilem pomocy PUP;
3. Ścieżki reintegracji zawodowej dla osób biernych zawodowo;
4. Ścieżki reintegracji dla osób z rodzin wieloproblemowych;
5. Ścieżki reintegracji osobistej i społecznej dla osób wielokrotnie wykluczonych. Uczestnicy
projektu wzięli udział w zajęciach tj. trening kompetencji społecznych, życiowych, trening
pracy, trening integracji emocjonalnej, komunikacji partnerskiej, kompetencji rodzicielskich,
terapii taktylnej, integracji sensorycznej, trening zastępowania agresji, indywidualne wsparcie
trenera pracy, coaching rodzicielski, trening kompetencji osobistych z komponentem
antydyskryminacyjnym. 42 uczestników projektu skierowano na kursy zawodowe.
Zorganizowano odpowiednio: kurs komputerowy z certyfikatem ECCC, kurs wózka
jezdniowego z wymianą butli gazowej i egzaminem UDT, kurs spawania Metoda
MAG, MIG i TIG, pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi, eksploatacja
urządzeń oraz instalacji i sieci elektroenergetycznych napięcie do 1 kV – zakres
podstawowy, kurs kelnerski, kurs sprzedawcy z obsługą wózka jezdniowego z wymianą
butli gazowej i egzaminem UDT.
Pracownicy socjalni wytypowali 16 osób do odbycia 3 – miesięcznych staży zawodowych
zbieżnych z profilem odbytych szkoleń i zapotrzebowaniem rynku pracy powiatu
sierpeckiego. Do dnia 31.12.2018 r. 26 uczestników projektu podjęło zatrudnienie.

Środki finansowe wydatkowane w 2018 r. pochodzące z EFS to kwota 624.577,30 zł, środki
własne Gminy (przeznaczone na wypłaty zasiłków celowych) to kwota 30.744,63 zł. Łączna
wysokość wydatków w 2018 r. wyniosła 655.321,93 zł. W 2018 r. w projekcie udzielono wsparcia
dla 211 osób w tym 150 kobiet i 61 mężczyzn oraz 20 dzieci z całego powiatu. W projekcie
uczestniczyło 30 mieszkańców Sierpca, w tym 21 kobiet i 9 mężczyzn oraz 4 dzieci.
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3. Usługi opiekuńcze i wsparcie podmiotów realizujących zadania z zakresu
polityki społecznej

Każdego roku zwiększają się nakłady finansowe na zapewnienie usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Wydatki na usługi opiekuńcze przedstawiały się
następująco: w 2018 r. 738.000 zł (107 osób), w 2017 r. 700.252 zł (91osób), w 2016 r.
604.800 zł (91 osób). Z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze dokonano
zwrotu do budżetu Miasta kwotę 94.219,66 zł.
Miasto wspiera działalność podmiotów już funkcjonujących, realizujących zadania
z zakresu polityki społecznej. Ich celem jest podtrzymanie dobrej kondycji fizycznej i
psychicznej mieszkańców, m.in Uniwersytetu III wieku, Dziennego Domu Pomocy,
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń sportowych, które umożliwiają aktywne
uczestnictwo w życiu społecznym. Finansuje również miejsca dla nieaktywnych zawodowo
seniorów w wieku 60+w Dziennym Domu Senior+ w Szczutowie.
Na działalność Dziennego Domu Pomocy z budżetu MOPS wydatkowano kwotę
389.217,47 zł, w tym na bezpłatne zupy 18.967,20 zł. Z obiadów w DDP skorzystało 170 osób
– emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, korzystających z usług opiekuńczych.
Wydano 27.484 posiłki. Z bezpłatnych zup skorzystało 45 osób, w ciągu 2018 r. wydano
7.765 ciepłych posiłków. Z tytułu odpłatności za obiady dokonano zwrotu do budżetu
Miasta kwotę 115.432,80 zł.
Miasto zapewnia w budżecie pomocy społecznej środki finansowe na zwiększające
się potrzeby w zakresie umieszczania w domach pomocy społecznej. Każdego roku
systematycznie wzrastają wydatki na ten cel i przedstawiają się one następująco: 2018 r. –
512.679 zł (20 osób), 2017 r. - 415.302 zł (15 osób), 2016 r. - 325.859 zł (12 osób).
Zatrudniani są również asystenci rodziny, którzy obejmują swym wsparciem rodziny
przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. MOPS w
Sierpcu występuje corocznie z wnioskiem o dofinansowanie zatrudnienia asystentów
rodziny i w 2018 r. otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wys. 31.427 zł, w 2017 r.
31.322 zł, w 2016 r. 27.500 zł w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
„Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Środki pochodzące z budżetu miasta w
poszczególnych latach to odpowiednio: 55.961,27 zł, 20.620 zł, 9.485 zł.
Ponadto wspierane i rozwijane są inne formy wspierania rodziny: świetlica Środowiskowego
Ogniska Wychowawczego (wydatki w latach: 2018 r. - 239.809,15 zł (41 dzieci), w 2017 r. 229.039,88 zł (41 dzieci), w 2016 r.- 228.376,15 zł (31 dzieci); nieodpłatne poradnictwo
specjalistyczne psychologa, prawnika, pedagoga (kwota 31.000 zł – (191 rodzin), warsztaty
edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy (16.800 zł – 24 osoby).
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4. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w obszarze polityki społecznej
4.1.

Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2014-2019

Uchwała Nr 466/LXVI/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 października 2014 r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019.
Cel główny Programu:
1. Stworzenie efektywnie funkcjonującego systemu chroniącego ofiary przemocy
domowej.
2. Przeciwdziałanie i ograniczanie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta
Sierpc.
3. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
1. Monitorowanie zjawiska przemocy.
2. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców Sierpca na temat
zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy.
3. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy z zakresu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie adresowanych do różnych grup odbiorców.
4. Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
5. Współpraca i integracja środowisk i działań w zakresie budowania gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W budżecie MOPS w Sierpcu na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
wydatkowano środki w wysokości 14.780,92 zł na obsługę Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz kwotę 16.800 zł na prowadzenie warsztatów
edukacyjnych.
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4.2. Program profilaktyki
rozwiązywania narkomanii

▪
▪
▪

▪
▪

i

rozwiązywania

problemów

alkoholowych

i

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z poz.2016 r. poz. 487 z późn. zm.) prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do
zadań własnych Gminy. Zakres zadań ujęty jest w Miejskim Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Sierpca na 2018 rok, uchwalonym przez Radę Miejską. Jest on ustalany i przyjmowany
każdego roku.
Uzależnienie od alkoholu lub narkotyków jest chorobą chroniczną, postępującą i
potencjalnie śmiertelną. Działania w tej kwestii są działaniami długofalowymi, gdyż
specyfika tej problematyki uniemożliwia szybkie rozwiązania. Pomagać to nie tylko
minimalizować skutki alkoholizmu i narkomanii, ale edukować, uświadamiać, wskazywać
alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, uczyć radzenia sobie z trudną sytuacją,
jak bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. W działaniach
profilaktycznych ważne jest „wychowanie w trzeźwości”, w którym – obok przekazywania
wiedzy na temat uzależnień – istotną rolę odgrywa kształtowanie prawidłowych postaw
życiowych i umiejętności społecznych, pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości,
przekazywanie odpowiedniego systemu norm.
W ramach Programu Gmina Miasto Sierpc realizowała kampanie promujące
pozytywny wizerunek rodziny, propagowanie nowoczesnej profilaktyki uzależnień wśród
dzieci i młodzieży szkolnej. Za pomocą materiałów edukacyjnych i profilaktycznych
pedagodzy mogli podejmować z uczniami rozmowy na ważne tematy czy wspierać
doskonalenie umiejętności rodzicielskich.
Program jest zapisem działań, które są realizowane w ramach zadań własnych
Gminy,
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie
Sierpca. Gmina od wielu lat prowadzi szereg inicjatyw mających na celu zapobieganie
negatywnym zjawiskom alkoholizmu i narkomanii. Podejmowane działania adresowane są
do całej społeczności gminnej, a zadania zrealizowane w ramach programu to:
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i narkomanii;
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
ograniczenie skali występowania zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez
realizację działań profilaktycznych;
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
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▪

▪

▪
▪
▪

▪

promowanie zdrowego stylu życia, poprzez inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć
mających na celu doprowadzenie do zmiany obyczajów w zakresie spożywania napojów
alkoholowych, postrzegania narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych;
oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu, zażywające narkotyki i inne substancje
psychoaktywne oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.
Dużą rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym odgrywa
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która inicjuje zadania związane z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. (Zarządzenie Nr 38/WO/2017
Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i określania
trybu jej pracy.)
Realizuje ona określone ustawowo zadanie prowadzenia procedury zobowiązania
do leczenia odwykowego. Na Komisji spoczywa obowiązek podejmowania czynności
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Do zadań MKRPA w ramach instytucji
prawnej zobowiązania do leczenia należy:
przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu;
zaproszenie na rozmowę tych osób i motywacja do poddania się leczeniu odwykowemu;
kierowanie osób, w stosunku do których toczy się postępowanie, na badanie
diagnostyczne w celu wydania przez biegłych sądowych (psycholog i psychiatra) opinii w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;
złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęciu postępowania w sprawie
zobowiązania do leczenia odwykowego.
Do MKRPA działającej przy Urzędzie Miejskim w Sierpcu można zgłaszać osoby, mające
problemy alkoholowe. W skład Komisji wchodzili przeszkoleni przedstawiciele: MOPS-u,
pedagog szkolny, kurator zawodowy, pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Programu
Profilaktyki, radna RM Sierpc oraz pracownik UM w Sierpcu.
Komisja obradowała w trakcie 12 posiedzeń. Wezwano 65 osób we własnej sprawie oraz
21 członków rodzin. Na badanie przez biegłych specjalistów (psychiatra i psycholog) w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu skierowano 5 osób. Komisja złożyła 3 wnioski do Sądu
Rejonowego w Sierpcu o wszczęcie postępowania w sprawie o nałożenie obowiązku leczenia
odwykowego w stacjonarnym Zakładzie Lecznictwa Odwykowego. W ramach swoich
kompetencji Komisja opiniowała oraz wydawała postanowienia ws. wydawania zezwoleń na
detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sierpca.
W 2018 roku na wyżej wymienione działania ze środków Programu
wydatkowano kwotę w wysokości 405.138,85 zł.
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4.3.

Dodatek energetyczny

Uchwała Nr 403/LIX/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie
upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach
dotyczących dodatków energetycznych.
Prawo do dodatku energetycznego przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu, czyli osobie,
której przyznano dodatek mieszkaniowy i jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w
miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jego wypłata jest zadaniem zleconym z zakresu
administracji rządowej. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosiła w
zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym: 11,35 zł; 15,77 zł oraz 18,92 zł. Liczba
złożonych wniosków – 207; Liczba wydanych decyzji – 207; liczba wypłaconych świadczeń
– 1.041; (w tym dla gospodarstw 1 osobowych – 438; dla gospodarstw od 2 do 4 osób –
481; dla gospodarstw od 5 osób – 122.).
Koszt realizacji zadania (świadczenia + koszt obsługi) – 15.099,89 zł.

4.4.

Dożywianie

Uchwała Nr 399/LVII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie
podwyższenia kwot kryterium dochodowego określających prawo do świadczeń z
pomocy społecznej oraz odstąpienia od zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej objętej niniejszą uchwałą oraz Uchwała Nr 400/LVIII/2014 Rady Miejskiej
Sierpca z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 399/LVII/2014 z dnia 15
stycznia 2014r. ws. podwyższenia kwot kryterium dochodowego określających prawo do
świadczeń z pomocy społecznej oraz odstąpienia od zwrotu wydatków za świadczenia z
pomocy społecznej objętej niniejszą uchwałą.
W Programie rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidziano wsparcie
finansowe gmin z budżetu państwa na realizację zadania własnego o charakterze
obowiązkowym. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z budżetu państwa w ramach
Programu było zagwarantowanie udziału środków własnych Gminy w kwocie nie niższej
niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Powyższe zostało zrealizowane
wskutek zawartej z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim umowy.
Strategicznym celem programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i
młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze
szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem
bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych,
w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina mogła udzielać wsparcia
osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150%
kryterium, o którym mowa w art. 8 ust.1 wym. ustawy. Zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy, gmina
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może udzielać wsparcia w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, tylko w
przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium
dochodowe do tego poziomu.
W 2018 pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
udzielono łącznie 538 osobom z tego 168 osób korzystało z posiłku (116 dzieci w szkołach i
przedszkolach i 52 osoby dorosłe – bezpłatne zupy w stołówce MOPS), a 370 osób
(wszystkie osoby w rodzinie) otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup
żywności. Koszt programu wyniósł ogółem 227.465 zł z tego ze środków własnych
wydatkowano kwotę 117.465zł (z tego: na posiłki 68.601 zł oraz zasiłku celowe na zakup
żywności 48.864) i z dotacji 110.000 zł.

4.5.

Stypendia szkolne

Uchwała Nr 200/XXI/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla zamieszkujących w
Sierpcu uczniów szkół i słuchaczy kolegiów oraz Uchwała Nr 264/XXXI/2016 Rady Miejskiej
Sierpca z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla zamieszkujących w Sierpcu uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w
rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie
losowe.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10
miesięcy w danym roku szkolnym w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w
tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz
słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania
się o stypendium szkolne nie może przekraczać kryterium dochodowego określonego w
ustawie o pomocy społecznej tj. 528 zł. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się
do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15
października danego roku szkolnego. Pomoc materialną za okres od
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września do grudnia wypłaca się najpóźniej do 15 grudnia danego roku, natomiast za
okres od stycznia do czerwca najpóźniej do 31 lipca tego samego roku.
W 2018 roku ze stypendium szkolnego korzystało 209 uczniów, łączna
kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 147.070,49 zł, z tego 36.683,16 zł
z budżetu Miasta.

4.6.

Usługi opiekuńcze

Uchwała Nr 365/XLIX/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2013 r. w
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
przysługuje osobom, na podstawie warunków określonych w ustawie o pomocy
społecznej. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:
- ocenę sytuacji życiowej osoby zainteresowanej, przeprowadzoną na podstawie
wywiadu środowiskowego;
- ocenę możliwości zapewnienia osobie zainteresowanej pomocy i opieki przez rodzinę;
- dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną osoby zainteresowanej, w tym opinię
lekarza (wydana w formie zaświadczenia) o zalecanej pielęgnacji lub wskazania do
specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi są świadczone w dni robocze a w razie potrzeby również w ramach dyżurów
sobotnio-niedzielnych i świątecznych. Decyzja przyznająca usługi opiekuńcze określa ich
rodzaj, zakres, miejsce świadczenia oraz okres na jaki zostały przyznane w tym, dzienną
liczbę przyznanych usług. Decyzja określa także wysokość odpłatności za przyznane usługi
lub informację o zwolnieniu z odpłatności. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w
zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub wysokości
dochodu na osobę w rodzinie. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium określone
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej nie ponoszą odpłatności. Natomiast jeśli
dochód przekracza kryterium, osoby ponoszą odpłatność za każdą godzinę
świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w zależności od
wysokości dochodu, wg. wskaźnika procentowego określonego w Uchwale.
W 2018 roku usługi opiekuńcze na terenie Miasta Sierpca świadczyło Stowarzyszenie
„Senior z Werwą” na podstawie zawartej umowy z Burmistrzem Miasta Sierpca. Koszt 1
godziny świadczonych usług wynosił 17,08 zł. W ramach udzielonej dotacji na łączną
kwotę 738.000 zł udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych 107 osobom (wykonano
43.208 godzin usług).
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5. Inne istotne działania Burmistrza

5.1.

Zespół interdyscyplinarny ws. przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 105/WSK/2018 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 3 września 2018r. w sprawie
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego powołano 10 osób – są to
przedstawiciele: sądu, policji, prokuratury, pomocy społecznej, służby zdrowia i oświaty.
Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018r. wpłynęło 26 Niebieskich Kart i 23 kontynuowano
z poprzedniego okresu. Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze w 31 przypadkach
zakończyły procedurę Niebieskiej Karty.
W minionym roku Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 5 razy, natomiast grupy robocze 56
razy. Kontynuowane były warsztaty edukacyjne dla osób doświadczających przemocy w
rodzinie prowadzone przez prawnika oraz psychologa - w zajęciach uczestniczyły 24
osoby. Przy warsztatach zawiązała się grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w
rodzinie, która przyjęła nazwę KORA. W 2018 r. grupa obchodziła jubileusz pięciolecia.

5.2.

Porozumienie podmiotów przy organizacji pochówku dzieci zmarłych
przed narodzeniem SPZZOZ w Sierpcu, Parafia św. Wita, Modesta i
Krescencji w Sierpcu oraz MOPS w Sierpcu

W 2018 roku dokonano 2 pochówków dzieci zmarłych przed urodzeniem z terenu miasta
Sierpca na łączna kwotę 1404 zł. W ramach zapytania o cenę wyodrębniono najkorzystniejszą
ofertę. Zakres czynności obejmował: odbiór zwłok z Zakładu Patomorfologii w Płocku i przewóz
do krematorium a następnie do miejsca pochówku zlokalizowanego na cmentarzu katolickim
przy ul. Kościuszki w Sierpcu, zakup trumny, kremację i zakup urny. Zwrotu kosztów MOPS w
Sierpcu dokonał po przedstawieniu faktury za wykonane czynności.
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VII. KULTURA

1. Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Centrum Kultury I Sztuki Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Sierpcu jest jednostką
kultury, która należy do najnowocześniejszych i znaczących instytucji kultury na Mazowszu.
Placówka ma niezwykle bogate tradycje, której działalność jest kontynuacją
artystycznych przedsięwzięć, tradycji, inicjatyw istniejącego od 1956 roku Domu Kultury.
Najważniejszymi wydarzeniami oraz imprezami w roku 2018 były m.in.: Kasztelański Festiwal
Samków w Sierpcu oraz cykliczne spotkania z gwiazdą. Odbyły się 3 spotkania z:
Michałem Wiśniewskim, Kubą Sienkiewiczem, oraz Andrzejem i Jackiem Zielińskimi.

Spotkania autorskie
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Pozostałe wydarzenia kulturalne to przede wszystkim koncerty, konkursy, wystawy
malarskie, seanse kinowe, spektakle i wieczory teatralne. Łącznie w minionym roku
Centrum Kultury i Sztuki zorganizowało 39 wydarzeń o charakterze kulturalnym.
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu jako sztab, po raz 26 włączyło się do akcji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie widowiskowej można było usłyszeć i obejrzeć
dzieci, młodzież, dorosłych śpiewających, tańczących i grających. Na scenie teatralnej
prezentowała się sierpecka scena muzyczna. Podczas 26 FINAŁU zbierano pieniądze na
zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla wyrównania szans w
leczeniu noworodków. W 2018 roku w Sierpcu kwestowało 63 wolontariuszy.
Na stałe do oferty kulturalnej instytucji wpisał się: „Koncert Kolęd i Pastorałek”,
„Noworoczny Wieczór Teatralny”, seria koncertów „Muzyczne Peryferia”- są to koncerty
muzyki alternatywnej. Corocznie organizowany jest także osiedlowy Dzień Kobiet oraz
koncert Kolorowa Gama Artystów, podczas którego mali artyści mają okazję
zaprezentować się na dużej scenie rodzicom, dziadkom, kolegom.
Ogromnym wydarzeniem w skali Sierpca były dwa koncerty największych gwiazd
polskiej sceny muzycznej. Koncert Alicji Majewskiej przy akompaniamencie Włodzimierza
Korcza oraz drugi koncert Edyty Geppert cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
Eventy były niezwykłą okazją do przeżycia emocji jakich dostarczają publiczności
tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści.
Centrum zorganizowało XXIII Edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru, Piosenki,
Tańca „Kwiecień- Plecień”, w czasie którego na scenie sali widowiskowej zaprezentowały
się grupy teatralne, taneczne, zespoły oraz wokaliści.
Festiwal należy do jednej z największych imprez organizowanych przez Centrum, a
także jednej z bardziej prestiżowych- w zmaganiach festiwalowych biorą udział dzieci i
młodzież z całej Polski.
Bardzo ważnym przedsięwzięciem kulturalnym jest Ogólnopolski Festiwal Piosenki
muzyka otwiera duszę, który był współorganizowany był przez Kingę Rutkowską, Natalię
Zalewską oraz Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Podczas Festiwalu przesłuchano 60
uczestników, którzy musieli zaprezentować 2 utwory. Podsumowujący Koncert Galowy
Festiwalu rozpoczął się koncertem Doroty Miśkiewicz z towarzyszeniem Tomasza Kałwaka.
Główną nagrodą festiwalu była nominacja na Międzynarodowy Festiwal w Bułgarii, którą
zdobył Mateusz Obroślak. Przyznane zostały również nagrody pieniężne, rzeczowe oraz
sesja nagraniowa w studio Klon w Sierpcu, nagroda publiczności, nagroda organizatorów
oraz występ przed Marylą Rodowicz na Sierpeckim Festiwalu Smaków.
Priorytetową i zarazem największą imprezą organizowaną przez Gminę Miasto Sierpc
oraz CKiSz jest Kasztelański Festiwal Smaków. W minionym roku odbyła się już trzecia edycja
tego przedsięwzięcia, a rozmach z jakim została przygotowana ubiegłoroczna edycja impreza
przerósł oczekiwania organizatorów. Na imprezie bawiło się około 10 000 widzów, do miasta
zawitało kilkudziesięciu wystawców, można było skosztować regionalnych produktów i
posłuchać dużo dobrej muzyki. Tradycyjnie Festiwal, trwający trzy
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dni, rozpoczął się od występów sierpeckiej sceny muzycznej. Gwiazdami trzech dni
imprezy byli m.in.: Quebonafide, Wac Toja, Dawid Kwiatkowski, Maryla Rodowicz,
Elektryczne Gitary, Pięni i Młodzi, Mario Bischin oraz Defis.

31 grudnia 2018 zorganizowano koncert sylwestrowy, podczas którego Narodowa
Orkiestra Filharmonii Lwowskiej INSO zabrała publiczność zebraną w Sali widowiskowej
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu w podróż do romantycznego i roztańczonego Wiednia,
magicznego świata operetki, gdzie rozbrzmiewały najpiękniejsze arie, duety, Johanna
Straussa, Lehara, Kalmana i Offenbacha, gdzie w pełnych zachwytu dźwiękach usłyszeć
można było szelest długich sukien, huk rozlewanego szampana, czy miłosnych westchnień
w alkowach. Znamienite kompozycje w wykonaniu Światowej Klasy Narodowej Orkiestry
Filharmonii Lwowskiej INSO, baletu & Solistów Grupy QuattroVoce przeniosły zebrana
publiczność do ojczyzny walca oraz polki prezentując niezwykły kunszt wokalny i
wykreowały najwspanialsze światowe duety miłosne. Wspaniali artyści, światowe głosy,
bogactwo strojów, nowatorstwo choreografii wzbogacone wirtuozerskim tańcem par
baletowych to bogactwo doznań artystycznych w najlepszym wykonaniu.
Przy Centrum Kultury i Sztuki działa także Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie ponad
100 studentów uczestniczy w wykładach m.in.: prawa, psychologii, medycyny, zajęć z
języków obcych, plastycznych, wokalnych, aerobiku i zajęć informatycznych.
Zapotrzebowanie na tego rodzaju inicjatywy jest bardzo duże, a atrakcyjne zajęcia
proponowane słuchaczom z roku na rok zaciekawiają i powodują, że liczba studentów
wzrasta. Prężnie rozwija się także działalność Ludowego Zespołu Artystycznego
„Kasztelanka” działającego przy CKiSz. W minionym roku zespół wziął udział w 20
wydarzeniach o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
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Kino „Jutrzenka”

W roku 2018 uruchomiono internetową sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane
przez CKiSz. Został zakupiony moduł do serwera obsługującego system sprzedaży biletów
dzięki temu popularność wykorzystywania tego kanału sprzedaży wśród odbiorców
systematycznie wzrasta. W ciągu całego roku tą drogą wykonano ponad 2400 transakcji. W
grudniu minionego roku została podpisana umowa na użytkowanie terminala płatniczego,
jako kolejnego kanału płatności dla odbiorców. Powyższe udogodnienia są bezpośrednią
odpowiedzią na potrzeby klientów Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

Tabela nr 10 Liczba sprzedanych biletów wstępu do kina „Jutrzenka”

Miesiąc

I

Liczba
biletów

1389

Liczba
seansów

41

Razem =

II

III

3267

3872

53

63

IV

V

VI

VII

VIII

IX

2539

855

814

1784

1267

3511

50

44

59

74

83

59

X

XI

4657 4965

57

64

XII

1804

57

30724 bilety / 704 seanse

Centrum Kultury i Sztuki w swojej działalności przedstawia ofertę dla odbiorcy z
każdej grupy wiekowej. Oprócz oferty dla dzieci i młodzieży zaznaczyła się potrzeba
rozwoju Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze względu na rosnącą liczbę
studentów. Zaproponowana w roku 2017 nowa oferta taneczna dla dzieci i młodzieży tj.
taniec jazzowy ze względu na dużą popularność została przedłużona na rok 2018. Szeroki
zakres ram czasowych używania pomieszczeń generuje znaczne obciążenie sal i
możliwości ofertowych Centrum, które zbliżają się do maksymalnego obłożenia.
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2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej

Biblioteka prowadzi ożywioną działalność popularyzującą książkę i czytelnictwo oraz
twórczość literacką i plastyczną młodzieży i dorosłych (spotkania autorskie, promocje
książek, odczyty, wystawy, konkursy). W głównej siedzibie biblioteki znajduje się
wypożyczalnia dla dorosłych oraz zbiorów specjalnych, oddział dla dzieci i młodzieży oraz
czytelnia. Zasoby biblioteczne są na bieżąco wzbogacane poprzez zakup nowych książek,
audiobooków, e-booków oraz filmów. Możliwość wypożyczania książek istnieje także dzięki
działalności Filii nr 2.

Liczba woluminów w obu placówkach wyniosła 78 199, natomiast liczba
zbiorów specjalnych wyniosła 921.

W oknach Wypożyczalni dla dorosłych, Oddziału dla dzieci i młodzieży oraz Filii
bibliotecznej nr 2 prezentowane są książki polecane lub eksponowane są pozycje
związane z określoną tematyką. Biblioteka popularyzuje także swoje zbiory oraz promuje
ważne wydarzenia literackie i historyczne poprzez wystawy okolicznościowe (m. in. w
gablotach) w Czytelni dla dorosłych, którym towarzyszy komentarz i zajęcia edukacyjne.
Odbywają się lekcje biblioteczne, spotkania z książką, zajęcia literacko – plastyczne w
ramach obchodzonych świąt (m. in.: Dzień Kropki, Dzień Pluszowego Misia i in.), warsztaty
plastyczne czy zajęcia w ramach akcji „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”.
Organizowane są spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, konkursy m. in.
recytatorskie. Placówka uczestniczy w akcjach ogólnopolskich i międzynarodowych,
których głównym celem jest popularyzacja książki i czytelnictwa, tj.: Cała Polska czyta
dzieciom, Noc Bibliotek, Tydzień Książek Zakazanych, Bookcrossing. Szeroko zakrojona
działalność kulturalna i oświatowa prowadzona przez Bibliotekę możliwa jest dzięki
współpracy z przedszkolami, szkołami i instytucjami z terenu miasta Sierpca.
Miejska Biblioteka Publiczna organizowała, a także współorganizowała szereg
imprez i wydarzeń o charakterze literackim, edukacyjnym i kulturalnym. W roku 2018
odbyło się 163 imprez (wydarzeń), w których uczestniczyło łącznie 4657 osób. Informacje
o bieżących wydarzeniach (zapowiedzi i relacje) publikowane są na stronie internetowej
Biblioteki www.mbp.sierpc.pl oraz na Facebook’u.
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W ciągu roku odbyły się spotkania autorskie, wernisaże, recitale oraz liczne konkursy.
Do najważniejszych wydarzeń, które wpisały się na stałe w życie biblioteki należały akcje:
„Cała
Polska czyta dzieciom” – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
W spotkaniach uczestniczyły dzieci z sierpeckich przedszkoli, a czytali im
zaproszeni goście.
Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek
„Podziel się książką” – w ramach akcji przekazano książki podarowane przez
Czytelników Oddziałowi Rehabilitacyjnemu SPZZOZ w Sierpcu. Ideą projektu jest
niesienie pomocy w trudnych chwilach, jakim jest czas choroby.
„Uwolnij swój talent” – warsztaty plastyczne pod kierunkiem Wojciecha
Witkowskiego odbywające się raz w miesiącu.
„Wyczaruj świat kropką” – warsztaty plastyczne z okazji Międzynarodowego Dnia
Kropki podczas których inspiracją przy tworzeniu prac była książka Petera
Reynoldsa pt. „Kropka”.
„Tydzień Książki Zakazanej” – jest to akcja ogólnoświatowa w ramach której
przeprowadzono cykl spotkań pt. „Książka zakazana” połączone z omówieniem
życia i twórczości (zwłaszcza cenzury utworów) Zbigniewa Herberta.
Biblioteczny Klub Malucha
Zgłoś seniora – dostarczanie książek Seniorom bezpośrednio pod adres zamieszkania
Dzielnicowy bliżej nas – we współpracy z Komendą Powiatową Policji, Zarządem
Osiedla nr 7 oraz Urzędem Miejskim mieszkańcy osiedla mogą spotkać się i
porozmawiać z dzielnicowym p. Markiem Biegańskim. Spotkania odbywały się w Filii
bibliotecznej nr 2.

Z końcem 2018r. w Filii nr 2 powstał „Klub Senior+” współfinansowany ze środków
Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” 2015-2020. Jest
to miejsce spotkań dla seniorów, którzy chcą aktywnie spędzać czas uczęszczając na
zajęcia różnego typu m.in.: rękodzieło, klub gier, obsługa komputera.
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Spotkanie autorskie z Panią Magdaleną Kordel
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3. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca należy do jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Sierpc. Swoją działalność sprawuje poprzez zajmowanie się
dokumentacją i opracowywaniem historii naszego miasta - zarówno dziejów minionych,
jak również wydarzeń bieżących.
W 2018 roku gościliśmy w Sierpcu 9 wycieczek obcokrajowców i Polaków, którym to
Pracownia udzieliła konsultacji historycznych, oprowadzając po miejscach związanych z
genealogią ich rodzin. Dzięki tym działaniom udało się pozyskać nowe materiały oraz
wiedzę na temat interesujących miejsc w Sierpcu.
W wyniku poszukiwań własnych, a także dzięki Darczyńcom, zbiory Pracowni
Dokumentacji Dziejów powiększyły się o 1079 nowych materiałów. W ich skład wchodzi:
100 dokumentów związanych z miastem Sierpcem i powiatem,
938 fotografii z lat 1902 – 2000 związanych Sierpcem i okolicami,

39 artykułów, opracowań i jednostek ze zbiorów Biblioteki Narodowej w
Warszawie, 1 nagranie video – wspomnienie mieszkańca,
przeprowadzono i utrwalono za pomocą dyktafonu 3 wywiady
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca aktywnie uczestniczy w imprezach oraz
wydarzeniach związanych z życiem miasta. W minionym roku udało się wykonać 25 130
fotografii z 227 zorganizowanych wydarzeń.
Przeprowadzono szereg działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz słuchaczy
Sierpeckiego Uniwersytetu III wieku. W 2018r. na portalu facebook.com, na profilu
Pracowni zamieszczono 3107 fotografii, 30 artykułów i dokumentów, 557 starych fotografii
oraz 37 widoków porównawczych.
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VIII. Sport i rekreacja

1. Infrastruktura sportowa
Na realizację zadań Gmina Miasto Sierpc uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach „Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej – edycja 2017” oraz
„Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej – pilotaż 2017”.
Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w
Sierpcu – budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz
urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” obejmowało wykonanie m.in. następujących
robót:
prace przygotowawcze i rozbiórkowe;
roboty ziemne, wymiana gruntu, nasypy;
budowa boiska piłkarskiego wraz z dostawą i montażem wyposażenia;
budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z dostawą i montażem wyposażenia;
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
budowa ogrodzenia zewnętrznego terenu oraz strefy kibiców gości;
dostawa i montaż obiektu konturowego;
budowa trybun wraz z zadaszeniem;
wykonanie kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego boiska
wielofunkcyjnego oraz drenażu rurowego pod boiskiem piłkarskim;
przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej i sanitarnej;
przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej;
budowa oświetlenia boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i trybun
dostawa i montaż tablicy wyników.
Koszt tego zadania wyniósł 1 923 820,09 zł
Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w
Sierpcu – budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą
towarzyszącą” obejmowało wykonanie m.in. następujących robót:
prace przygotowawcze i rozbiórkowe;
roboty ziemne, wymiana gruntu, nasypy;
budowa bieżni lekkoatletycznej z wyposażeniem;
wykonanie trawników z trawy z rolki parkowej;
wykonanie skoczni do skoków w dal i trójskoku, skoczni wzwyż oraz rzutni do
pchnięcia kulą wraz z dostawą i montażem wyposażenia;
wykonanie ogrodzenia wewnętrznego;
budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego bieżni;
budowa kanalizacji kablowej i wykonanie okablowania;
wykonanie oświetlenia bieżni.
Koszt tego zadania wyniósł: 4 866 257,23 zł
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W efekcie zrealizowanej inwestycji wybudowano:
1) pełnowymiarowe boisko piłkarskie (wymiary pola gry: 64x100 m) o nawierzchni z trawy
syntetycznej, montowanej na macie elastycznej wraz z trybunami dla kibiców gospodarzy
(2 sztuki, każda na 222 miejsca) oraz trybuną dla 50 kibiców gości (szt. 1). Dla boiska
piłkarskiego został uzyskany certyfikat FIFA QUALITY PRO z terminem ważności do
30.10.2019 r., potwierdzający doskonałą jakość dla ułożonej trawy syntetycznej jak i
wykonanych robót. Ponadto miejscowy klub piłkarski MKS "KASZTELAN" Sierpc, ubiega się o
przyznanie licencji Komisji ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej,
uprawniającej do rozgrywek IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na nowo
wybudowanym boisku piłkarskim.
2) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach płyty 22x44 m. Na
boisku przewidziano pola gry do: piłki ręcznej (1 pole), piłki siatkowej (2 pola), tenisa
ziemnego (1 pole) oraz mini koszykówki (2 pola). Wzdłuż dłuższego boku boiska (z dwóch
stron) zostało zamontowanych 6 trybun dla kibiców, każda z nich na 28 miejsc siedzących.
3) bieżnię lekkoatletyczną poliuretanową (na podbudowie betonowej) o długości 400 m,
z czterema torami okrężnymi i sześcioma torami prostymi do biegów sprinterskich (bieg na
100 m oraz bieg na 110 m ppł.). Oprócz bieżni lekkoatletycznej wybudowano: skocznię do
skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą oraz dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i
trójskoku. Wybudowane urządzenia lekkoatletyczne posiadają status obiektu
treningowego. Natomiast z raportu pomiarowego urządzeń lekkoatletycznych
(opracowany na zlecenie Wykonawcy robót) jak również z pisma otrzymanego z Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki wynika, że istnieje możliwość dopuszczenia (po uprzednim
spełnieniu pewnych warunków) obiektu przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA do
rozgrywania oficjalnych zawodów.

2. Imprezy sportowo-rekreacyjne
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu realizuje zadania samorządu gminnego
w zakresie kultury fizycznej, w tym tworzenie, utrzymywanie i zarządzanie obiektami i
urządzeniami sportowymi oraz terenami rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Do zadań podmiotu w szczególności należy:
utrzymanie we właściwym stanie technicznym gminnych administrowanych przez
Ośrodek obiektów sportowych i rekreacyjnych w tym również miejskich placów zabaw.
organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych w sposób zapewniający optymalne zaspokojenie potrzeb społecznych
oraz efektywne wykorzystanie powierzonego mienia, inicjowanie imprez rekreacyjnych
integrujących społeczność miasta, a także propagujących zdrowy tryb życia
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koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
udostępnianie na organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych i
turystycznych administrowanych obiektów na ściśle określonych warunkach osobom
prawnym lub fizycznym, szkołom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, w tym
szczególnie działającym na rzecz młodzieży,
umożliwianie na administrowanych obiektach bezpiecznego uprawiania sportu
osobom zrzeszonym w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej działającej w mieście.
współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, a także placówkami
oświatowymi, kulturalnymi i innymi w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
prowadzenie działań promocyjnych reklamowych i informacyjnych w celu
popularyzowania sportu, rekreacji ruchowej i turystyki

W 2018 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu zorganizował
(współorganizował) 51 imprez. Kilka z nich ma charakter cykliczny.
Tabela nr 11 Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych

Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych
Nazwa
Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej
Nocny Rajd Żołnierzy Wyklętych
Mistrzostwa Sierpca w tenisie stołowym
Turniej darta dla WOŚP
Disco Lodowisko
Walentynki na lodowisku
Zajęcia biegowe na Jeziórkach
Memoriał szachowy im ks. Ludomira Lissowskiego
Zajęcia Fitness
Rajd rowerowy 100/100
Sierpecka Piątka – wyścig MTB
Ogólnopolski memoriał im. T. Szałkuckiego w piłce
ręcznej
WiosennyTurniejpiłkisiatkowej
kobiet
i mężczyzn
Noc Muzeów
Turnieje piłki siatkowej z okazji Narodowego Święta
Niepodległości
Mikołajkowe turnieje piłki nożnej
Grand Prix w tenisie stołowym – 6 turniejów

Ilość uczestników
8 drużyn / 80 osób
150 osób
50 osób
20 osób
80 osób
40 osób
20 osób
47 osób
25 osób
80 osób
50 osób
60 osób
100 osób
120 osób
120 osób
110 osób
50 osób
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Otwarcie 2 samoobsługowych wypożyczalni
50 osób
książek
Memoriał im. Jana Kwiatkowskiego w piłce nożnej
50 osób
Letni Turniej Siatkówki Plażowej
12 osób
Miejska Liga Koszykówki
80 osób
Rajd
pieszo-rowerowy
"Międzypokoleniowa
60 osób
Sztafeta Turystyczna
Szlachetne Granie – turniej halowej piłki nożnej
90 osób
Turniej tenisa sportowego dla dzieci w ramach
28 osób
Dnia Sportu
Spacer Pamięci na 100-lecie odzyskania
90 osób
Niepodległości
Turniej piłki nożnej z okazji 100-lecia odzyskania
60 osób
niepodległości
Turniej tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży
24 osób
szkolnej
Turnieje towarzyszące Sierpeckiej Dziesiątce
27 osób
Rowerowy tor przeszkód z okazji Dnia Dziecka
60 osób
Rowerowa Majówka
170 osób
X Biegi Pamięci Narodowej
ok. 110 osób (dzieci i młodzież)
XVII Biegi Sierpienicy
ok. 180 osób
XXVII memoriał im. R. Bramczewskiego
ok. 600 osób
Bieg im. Krzyszkowiaka "Sierpecka Piątka"
ok. 60 osób
W zależności od pory roku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje akcje
tematyczne dla dzieci i młodzieży. W ramach akcji „Zima w mieście na sportowo” odbyły się
zajęcia halowej piłki nożnej i tenisa stołowego w których aktywny udział wzięło 35 osób.
Większym powodzeniem cieszy się akcja „Lato w mieście na sportowo”, w ramach której
odbyły się turnieje piłki nożnej w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja
i szkoły średnie. Zostały przeprowadzone turnieje w piłce nożnej dziewcząt, koszykówce, piłce
siatkowej dziewcząt i chłopców, a także zajęcia w siatkonogę, z rzutów karnych, rugby tag
oraz piłki ręcznej. Łącznie udział we wszystkich zajęciach wzięło
318 osób.

Podsumowując - we wszystkich imprezach sportowo–rekreacyjnych organizowanych i
współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uczestniczyło około 3 300
mieszkańców.
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Rowerowa majówka

XVII Biegi Sierpienicy
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IX. Inwestycje w Gminie Miasto Sierpc
Rok 2018 to czas licznych inwestycji i remontów. Objęły one przestrzeń publiczną
(chodniki, drogi, parkingi), infrastrukturę oświatową i sportową. Spółki komunalne z
sukcesem realizowały zadania inwestycyjne z obszaru ochrony środowiska.
Niewątpliwie największym przedsięwzięciem inwestycyjnym była przebudowa
Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą, która przyczyniła się do zdecydowanej poprawy
warunków uprawiania sportu w Sierpcu.
W poprzednich rozdziałach Raportu, które odnosiły się do poszczególnych
obszarów życia Gminy, wzmiankowano też o realizowanych w tych obszarach
inwestycjach. Poniżej zestawienie wszystkich realizowanych zadań, które daje obraz skali
aktywności inwestycyjnej w całym Mieście.

Przestrzeń publiczna (zadania koordynowane przez

Wydział Inwestycji, Remontów

i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych UM w Sierpcu)
Tabela nr 12 Inwestycje w przestrzeni publicznej

Nazwa zadania

Poniesione koszty

CEL: Poprawa układu drogowego w mieście
1

Budowa i przebudowy chodników i ulic na osiedlu

355 294,16 zł

Bema II etap
2

Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 6

32 350 zł

3

Budowa parkingu przy ul. Kasztelańskiej

24 675 zł

4

Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego

246300,19 zł.

5

Budowa ulicy Jana Pawła II – odcinek od

125 000 zł

ul. Okulickiego – II etap sięgacze nr 2 i 3
6

Budowa ul. Powstańców od Jaśminowej do

607 979,99 zł

ul. Ziemiańskiej
7

Budowa zatok postojowych przy ul. Osiedlowej

30 000 zł
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8

Przebudowa chodnika przy Bibliotece Miejskiej

12 000 zł

9

Przebudowa chodnika przy ul. Okulickiego

60 000 zł

10 Przebudowa chodnika przy ul. Herberta

38700 zł

11 Przebudowa chodnika ul. Wróblewskiego

55 500 zł

12 Przebudowa chodników przy

242 677,82

ul. Jagiełły, Reymonta oraz łącznik między blokami
13 Przebudowa chodników przy ul. Braci Tułodzieckich

49 800 zł

14 Przebudowa chodników przy ul. Narutowicza od ul.

90250 zł

Skłodowskiej-Curie do ul. Okulickiego (prawa
strona)
15 Przebudowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 12

89500 zł

16 Utwardzenie drogi przy zabudowie szeregowej w

55000 zł

Sierpcu pomiędzy Place Europejskim, a dworcem
PKS
17 Utwardzenie terenu przy ul. Kasztanowej przy

79800 zł

garażach
18 Przebudowa ul. Miłobędzkiej

424361,52 zł.

CEL: Zagospodarowanie na cele społeczne, gospodarcze, edukacyjne i kulturalne
zdegradowanej przestrzeni publicznej w ramach działań rewitalizacyjnych)

1

Budowa budynku usługowego w parku im.

363 249,24 zł.

T. Mirosławskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu
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Utwardzenie terenu przy ul. Kasztanowej przy
garażach

Parking przy ul. Jana Pawła II 12

Utwardzenie drogi przy zabudowie szeregowej w Sierpcu pomiędzy Placem Europejskim,
a dworcem PKS.
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Budynek usługowy w parku im. T. Mirosławskiego przy ul. Wiosny Ludów

Infrastruktura sportowa (zadania koordynowane przez Wydział Inwestycji, Remontów i
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych UM w Sierpcu).
Tabela nr 13 Inwestycje w infrastrukturze sportowej

CEL: Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej
Nazwa zadania

Poniesione koszty

Uzyskane
dofinansowanie

Przebudowa stadionu miejskiego przy

1 923 820,09 zł

900 000zł

4 866 257,23 zł

1 351 400zł

ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z
przebudową bieżni

lekkoatletycznej

oraz urządzeniami

i infrastrukturą

towarzyszącą.
Przebudowa stadionu miejskiego przy
ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa
boiska piłkarskiego wraz z boiskiem
wielofunkcyjnym oraz

urządzeniami i

infrastrukturą towarzyszącą.
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Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa boiska piłkarskiego wraz z
boiskiem wielofunkcyjnym. oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą.

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z przebudową
bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą.
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Infrastruktura oświatowa (zadania koordynowane przez jednostki oświatowe lub przez
Wydział Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych UM w Sierpcu).
Tabela nr 14 Inwestycje w infrastrukturze sportowej

Nazwa zadania

Poniesione koszty

1

Przebudowa
sal
w
Szkole ok. 128 000 PLN
Podstawowej
nr
3
dostosowanie
dla
potrzeb
oddziałów przedszkolnych

2

Budowa podjazdu dla osób
71 500 PLN
niepełnosprawnych
przy
Miejskim Przedszkolu Nr 4

3

Remont
dachów
gimnastycznych
przy
Podstawowej Nr 3

4

Zakup
specjalistycznego ok. 160 000 PLN
pojazdu
służącego
do
pielęgnacji
sztucznych
nawierzchni boisk

5

Remont
boiska ok. 496 000 PLN
wielofunkcyjnego i bieżni prostej
przy Gimnazjum Miejskim

6

Wykonanie projektu instalacji ok. 32 500 PLN
gazowej oraz projektu kuchni w
Szkole Podstawowej Nr 3

7

wykonanie projektu instalacji ok. 28 300 PLN
gazowej
oraz
projektu
technologii kuchni w Miejskim
Przedszkolu Nr 4

Uzyskane
dofinansowanie

sal ok. 100 000 PLN
Szkole

226 800 PLN
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
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Remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Miejskim

Przebudowa sal w SP 3 na potrzeby
oddziałów przedszkolnych
fot. SP3
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Infrastruktura ochrony środowiska (zadania koordynowane przez spółki miejskie:
Ciepłownię i MPBK „EMPEGEK”)
Tabela nr 15 Inwestycje w infrastrukturze ochrony środowiska

Nazwa zadania

Poniesione
koszty

Opłaty związane z korzystaniem ze środowiska oraz
zakupem białych certyfikatów

80 898,82 zł

Przyłącza cieplne 4szt

67 638,80 zł

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni
ścieków w Sierpcu

3.596.608 zł

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Żeromskiego

20 772 zł

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zachodniej

20 246 zł

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Miłobędzkiej

23 557 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Wawrzyńca w 317 086 zł
Sierpcu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szpitalnej

79 141 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej

89 007 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza

48 495 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I-go

5 973 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Krasińskiego

10 457 zł

Renowacja kanału sanitarnego w ul. Piastowskiej

342 300 zł

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego

198 025 zł
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X.

Porządek publiczny

Straż Miejska działa na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29.08 1997r. o
strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz.779 z późn. zm), aktach prawnych wydanych z jej
upoważnienia oraz Regulaminu Straży Miejskiej w Sierpcu. Zajmuje się wykonywaniem
zadań w zakresie ochrony porządku publicznego.
Komendant Straży Miejskiej jest bezpośrednim przełożonym wszystkich strażników i
pracowników straży. Ustala służbowy grafik pracy na dany miesiąc, który podlega
zatwierdzeniu przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza.
Straż Miejska realizując zadania:
1. działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów,
2. współpracuje z:
a) Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym,
b) Komisją Bezpieczeństwa Rady Miejskiej,
c) Służbami, instytucjami, organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody,
ochrony zabytków.
W 2018 roku Straż Miejska w Sierpcu prowadziła działania w zakresie:
• ochrony porządku w miejscach publicznych,
• kontroli posesji prywatnych oraz użyteczności publicznej,
• kontroli wykonywania obowiązków przez właścicieli, administratorów posesji oraz służby
miejskie,
• kontroli prawidłowości zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac
inwestycyjno-remontowych,
• zabezpieczenia przebiegu uroczystości i imprez na terenie Gminy Miasto Sierpc,
• zapewnienia ochrony (konwojowanie) kasjerek UM, MOPS, Szkół i Przedszkoli,
• bieżącej informacji skierowanych do służb miejskich o ujawnionych usterkach (m.in. wyrwy
w
jezdniach,
uszkodzenia
instalacji
wodno-kanalizacyjnych
i elektrycznych, uszkodzeniach linii przesyłowych, uszkodzeniach studzienek
itp.), • prowadzenia i obsługi Strefy Płatnego Parkowania
Straż Miejska przeprowadziła liczne kontrole miejsc publicznych. Każdego dnia na
bieżąco kontrolowano oznakowanie ulic oraz Strefę Płatnego Parkowania. Ponadto
prowadzono szereg działań mających na celu doraźną pomoc (wspieranie działań Policji,
Straży Pożarnej, wsparcie organizatorów przy zabezpieczeniu uroczystości, imprez,
wydarzeń kulturalnych i sportowych), zabezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego czy też
zapewnienie transportu dla osób bezdomnych.
Mimo prowadzonych rutynowych działań i kontroli, włączyła się także do
ogólnopolskich akcji tematycznych m.in. „Znicz”, „Z nami bezpieczniej”, „STOP18” czy
„Bezpieczna droga do szkoły”.
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Wykres nr 6 Ilość przeprowadzonych kontroli
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Od momentu uruchomienia Strefy Płatnego Parkowania, tj. od 9 września 2013r.,
Straż Miejska regularnie prowadzi obsługę i nadzór wyznaczonych miejsc. Na terenie
Gminy Miasta Sierpc funkcjonuje 6 parkometrów. W 2018r. wydano 71 283 szt. biletów oraz
82 abonamenty, których ogólna wartość wyniosła 98 736,50zł.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców rozbudowano sieć miejskiego monitoringu.
Obecnie na terenie Gminy Miasta Sierpc działa 29 kamer.
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Stanowisko obsługi
monitoringu wizyjnego
znajdujące się w
siedzibie Straży Miejskiej.
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XI. Administracja samorządowa
1. Uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Burmistrza
W 2018 roku Rada Miejska obradowała na 20 sesjach przekazując Burmistrzowi Miasta
do realizacji 129 uchwał w tym:
39 uchwał finansowych,
29 dotyczących gospodarki gruntami,
8 w sprawach oświatowych,
4 z zakresu inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
11 z zakresu spraw komunalnych,
5 w sprawach związanych z wyborami samorządowymi,
3 w sprawach przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Sierpca”,
3 w sprawach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
17 w zakresie organizacji funkcjonowania Rady Miejskiej Sierpca,
10 w sprawach różnych.
Aby wykonać uchwały Rady oraz zadania, które należą do kompetencji Burmistrza,
Burmistrz wydał 152 zarządzenia w następujących sprawach:
30 w sprawach finansowych,
33 z zakresu architektury i gospodarki gruntami,
35 w sprawach oświatowych,
1 w sprawach obywatelskich,
14 organizacyjnych,
6 z zakresu działania straży miejskiej,
7 z zakresu spraw komunalnych,
23 z zakresu inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
2 z zakresu zarządzania kryzysowego,
1 z zakresu biura promocji i komunikacji oraz rozpatrzył wiele innych wniosków,
podejmując rozstrzygnięcia w formie decyzji czy postanowień.
W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta przyjął 298 interesantów w sprawach:
mieszkaniowych,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
remontów ulic i
chodników, podatków,
dzierżawy,
wykupu gruntów,
kanalizacji sanitarnej oraz
planowanych inwestycji na terenie miasta.
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2. Urząd Miejski w Sierpcu

Urząd Miejski w Sierpcu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Sierpc,
zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Burmistrza Miasta
Sierpca i Rady Miejskiej Sierpca. Liczba pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w
Sierpcu (według stanu na 31.12.2018 r.) wynosiła 64 osoby. Jakość świadczonych usług
powiązana jest z poziomem posiadanych przez pracowników kwalifikacji. Spośród
zatrudnionych, 54 osoby legitymują się wykształceniem wyższym, w tym 1 osoba posiada
tytuł doktora. Ponadto 15 pracowników posiada dyplomy ukończenia studiów
podyplomowych (w tym na kilku kierunkach). Pracownicy Urzędu chcący podnieść swoje
kwalifikacje mają możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów nauki do studiów lub
studiów podyplomowych. W 2018 r. z dwoma pracownikami zawarto umowy na
dokształcanie. Ze szkoleń skorzystało w sumie 58 osób, biorąc udział w 33 szkoleniach.
Tabela nr 16 Wykaz odbytych szkoleń

WYKAZ ODBYTYCH SZKOLEŃ
Biuro Podatkowe – 5 szkoleń

„Wymiar podatków 2018 r.”
„Pomoc publiczna 2018 r.”
„Hipoteka
i
zastaw
skarbowy
zabezpieczeniem zaległych podatków”,
„Pomoc publiczna”,
„Uchwały podatkowe 2019 r.”

Wydział Finansowy – 4 szkolenia

„Roczna korekta VAT za 2017 r.”
„Mechanizm
Podzielonej
Płatności (Split
Payment)”
„Klasyfikacja
budżetowa
w
świetle
interpretacji Ministra Finansów”
„Wybrane problemy dotyczące uchwały
budżetowej i WPF na 2019 r.”

Biuro Spraw Obywatelskich – 3 szkolenia „Zmiana w Ustawie o Wychowaniu w
Trzeźwości”
- „Konstytucja Biznesu oraz nowe zasady
funkcjonowania
Centralnej
Ewidencjii
Informacji o Działalności Gospodarczej”
- „Udostępnianie danych z ewidencji ludności,
rejestru
dowodów
osobistych
oraz
dokumentacji dowodowej w
kontekście
RODO”
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Wydział Organizacyjny – 3 szkolenia

„e-ZLA i inne funkcjonalności Platformy
Usług Elektronicznych”
„Szkolenie ZUS 2018-zmiany”
„ABC
kadrowcazmiany
w
samorządowym prawie pracy- skutki prawne
zmian i obowiązki pracodawcy”

Zarządzanie kryzysowe – 1 szkolenie

„Sprawy obronne, obrony cywilnej
zarządzania kryzysowego”

i

Wydział Spraw Społecznych – 5 szkoleń „Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi”
„Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej
retencji”
„Azbest”
„Likwidacja zaległości w opłatach za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z
uwzględnieniem problematyki przedawnienia
należności z 2013 r.. Najnowsze zmiany ordynacji
podatkowej
i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji”
„Ochrona lokatorów”
Wydział Oświaty i Kultury – 4 szkolenia

„Udzielanie dotacji oświatowych w 2018 r.”
„Systemowe wspieranie uczniów ze specjalnymi
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w
świetle zmian prawnych i finansowych”
„Uczeń ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi- perspektywa samorządowca”
„Wydatkowanie subwencji na uczniów
niepełnosprawnych”
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Wydział
Inwestycji,
Remontów „Poznanie dobrych praktyk w zakresie RLKS”
i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych „Systemy inteligentnego zarządzania miastem”
– 6 szkoleń
„Wniosek
o dofinansowanie
projektu z
Europejskiego Funduszu Społecznego 201420120 – zasady prawidłowego wypełniania w
ramach RPO WM”
„Ochrona środowiska- ekologia”
„Podatek VAT w jednostkach samorządu
terytorialnego
w
kontekście
funduszy
europejskich
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego 2014 – 2020”
„Ogólnopolska
konferencja
zamówień
publicznych – Jak prowadzić
i
wygrywać przetargi w 2019 r. unikając
prawnych i finansowych pułapek”

Wydział Architektury i
Gruntami – 1 szkolenie

Gospodarki „Przekształcanie
prawa
użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności- nowe
zasady od 1 stycznia 2019 r.”

Szkolenie zamknięte dla kierownictwa
urzędu

- „Delegowanie
uprawnień w
posiadanych upoważnień
kompetencji”.
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3. Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu
Miejskiego w Sierpcu, powołana ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego do rejestracji
zdarzeń dotyczących urodzeń, zawieranych związków małżeńskich i zgonów. W roku
sprawozdawczym wykonano 79 czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji
stanu cywilnego.

Sala ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego

Sporządzono:
418 aktów urodzeń,
148 aktów małżeństw,
324 aktów zgonów,
2173 przypisków w aktach stanu cywilnego,
315 wzmianek dodatkowych w aktach stanu
cywilnego. Wydano:
3424 odpisów aktów stanu cywilnego
189 zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjęć oświadczeń
6 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
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Do Rejestru Stanu Cywilnego emigrowano 4110 aktów. Proces ten ma doprowadzić w
najbliższych latach do przeniesienia aktów z lokalnych baz aplikacji wspierających pracę
USC do systemu centralnego, a także przyspieszyć proces gromadzenia historycznych
danych.
Praktyką Urzędu Stanu Cywilnego w Sierpcu jest organizowanie uroczystości dla par
małżeńskich obchodzących jubileusz złotych i diamentowych godów. Medalami, które
przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie”
odznaczono 19 par małżeńskich.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Dzieciom, które urodziły się i posiadają zameldowanie w Sierpcu, wręczane były body
dziecięce. W 2018r. wydano 90szt. upominków dla najmłodszych mieszkańców Sierpca.

Upominek dla najmłodszych mieszkańców
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XII. Organizacje pozarządowe i aktywność obywatelska
1. Organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Miasto Sierpc
Z Gminą Miasto Sierpc współpracuje wiele organizacji pożytku publicznego oraz
innych podmiotów prowadzących działalność w tej sferze. Działają one w wielu
obszarach, jak ochrona i promocja zdrowia, wychowanie, edukacja, kultura, sport,
wolontariat, kultura, turystyka, rekreacja, wsparcie osób starszych.

Tabela 17 Wykaz organizacji pożytku publicznego i innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego działających na terenie Gminy Miasto Sierpc.

Nazwa organizacji

Zakres prowadzonej działalności

1

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego
Krzyża w Sierpcu

ochrona i promocja zdrowia

2

Stowarzyszenie
Chorych na Stwardnienie
Rozsiane, Opiekunów i Przyjaciół w Sierpcu

ochrona i promocja zdrowia

3

Polski
Związek
Niewidomych
Terenowe w Sierpcu

Koło

ochrona i promocja zdrowia

4

Sierpeckie
Stowarzyszenie
Osób
Niepełnosprawnych i Chorych na Raka
"Szansa na Życie"

ochrona i promocja zdrowia

5

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd
Powiatowy w Sierpcu

ochrona i promocja zdrowia

6

Sierpeckie Stowarzyszenie Motocyklistów
"Szlif"

promocja sportu motorowego,
kultura, rekreacja

7

Chorągiew
Mazowiecka
Związku wychowanie, edukacja, kultura,
Harcerstwa Polskiego Hufiec Sierpc
sport, wolontariat

8

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego
w Sierpcu

9

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej

10 Towarzystwo Naukowe Płockie, Oddział w
Sierpcu

kultura, turystyka, rekreacja,
wsparcie osób starszych

kultura
nauka, kultura
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11 Fundacja Edu-Inicjatywa

kultura, edukacja, zdrowie,
ekologia

12 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Sierpcu

kultura fizyczna, sport

13 Klub Sportowy "Taekyon"
w Sierpcu

kultura fizyczna, sport

14 Międzyszkolny Klub Sportowy "Mazur"

kultura fizyczna, sport

15 Miejski Klub Sportowy "Kasztelan"

kultura fizyczna, sport

16 Uczniowski Klub Sportowy "Serw" przy
Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu

kultura fizyczna, sport

17 Uczniowski Klub Sportowy "Gniewko"
w Sierpcu

kultura fizyczna, sport

18 Klub Pływacki SHARK

kultura fizyczna, sport

19 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku
Wędkarskiego w Warszawie

wędkarstwo, edukacja, ekologia

Koło Nr 120 Miejskie "Kasztelan"

2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Realizację współpracy Gminy Miasto Sierpc z organizacjami pozarządowymi pożytku
publicznego reguluje roczny program współpracy. W roku 2018 „Program współpracy
Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3.
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018” przyjęty został Uchwałą nr 377/XLVIII/2017 Rady Miejskiej
Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r.
Zasadniczym celem Programu jest budowanie partnerstwa między samorządem
i podmiotami działającymi
w sferze
pożytku
publicznego
oraz
umacnianie
w świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie
i wspólnotę lokalną.
Do celów szczegółowych programu należy:
1) zwiększenie wpływu mieszkańców na kreowanie polityki społecznej w Mieście,
2) tworzenie warunków
i Organizacjami,

do

budowania

współpracy

3) określenie priorytetowych zadań publicznych,
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4) zapewnienie Organizacjom możliwie najlepszych warunków do prowadzenia
działalności na terenie Miasta,
5) wspieranie lokalnych inicjatyw, nowatorskich rozwiązań zwiększających
świadomość obywatelską społeczeństwa oraz działań służących integracji
społecznej mieszkańców Sierpca,
6) zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie zadań publicznych,
promowanie osiągnięć sektora pozarządowego oraz prezentacja jego dorobku.

Przedmiotem współpracy samorządu z organizacjami jest realizacja zadań
publicznych należących do zakresu działalności Gminy zgodnie z o samorządzie ustawą
gminnym i innymi ustawami. Współpraca Gminy Miasto
Sierpc
z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku miała charakter finansowy oraz
pozafinansowy.
W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęło 36 ofert, które podlegały
rozpatrzeniu przez Komisję Konkursową powołaną na podstawie Zarządzenia Nr
157/WSK/2017 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 30 listopada 2017 roku oraz 6 ofert z
pominięciem konkursu (tzw. małe granty).

Na realizację współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi pożytku
publicznego w 2018 roku z budżetu Miasta wydatkowano kwotę 1.309.300,00 zł.
Ponadto w roku 2018 miasta było współorganizatorem spotkania lokalnych organizacji
pozarządowych z federacja Mazovia tj. organizacją skupiającą organizacje pozarządowe
i udzielającą im wsparcia merytorycznego.

3. Działania prowadzone przez Rady Osiedli
Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla – stanowią najniższy, pomocniczy, szczebel
samorządu miejskiego. Ukonstytuowanie osiedla jako jednostki pomocniczej Miasta
następuje w wyniku przeprowadzenia ważnych wyborów do organu uchwałodawczego
osiedla. Działalność statutowa osiedli finansowana jest ze środków przyznawanych
corocznie przez Radę Miejską. Na terenie Gminy Miasta Sierpc działa 7 jednostek
zarządów osiedli.
Zarządy osiedli aktywnie uczestniczą w życiu miasta. Swoimi działaniami propagują
wśród lokalnej społeczności aktywny tryb życia organizując wydarzenia sportowe m.in.
drużynowe mistrzostwa w kręgle, zawody pływackie, czy turnieje piłki nożnej.
Realizują działalność kulturalną poprzez wyjazdy na festiwale m.in. XXII Festiwal Piosenki i
Kultury Romów, do teatru czy wyjścia do kina. Poprzez organizację imprez zachęcają
mieszkańców w każdym wieku do różnych aktywności m.in. Osiedlowy Dzień Dziecka,
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konkurs na najładniejszy balkon i ogródek, wspólne ubieranie choinki w okresie Bożego
Narodzenia czy Osiedlowy Sylwester. W celu integrowania mieszkańców organizowane są
tematyczne bale np. Bal Seniora. W okresie ferii zimowych i wakacji dzieci i młodzież nie
może narzekać na brak zajęć. Na każdym osiedlu czeka szereg atrakcji.

Wrześniowe spotkania ze sztuką - Spektakl „Dziady”

Wyjazd do teatru

Ulice wchodzące w skład poszczególnych osiedli:
Osiedle nr 1
Generała Władysława Andersa , Stefana Batorego , Jarosława Dąbrowskiego , Jana
Długosza , Majora Henryka Dobrzańskiego , Władysława Jagiełły , Kazimierza Wielkiego ,
Hugo Kołłątaja , Królowej Jadwigi , Królewska , Krótka , Księcia Witolda ,
Józefa Poniatowskiego, Władysława Reymonta , Jana III Sobieskiego, Władysława
Warneńczyka , Zawiszy Czarnego , Żwirki i Wigury, Artyleryjska,
Czwartaków,
Emilii
Plater , Kazimierza
Pułaskiego , Saperska , Ułańska , Józefa
Bema , Górna , Kasztelańska , Jana
Kilińskiego,
Podgórna , 11
Listopada,
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Pl. Kardynała Wyszyńskiego, Akacjowa, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Cicha,
Dobra, Bartosza Głowackiego, Instalatorów, Jasna, Jaśminowa, Kalinowa, Tadeusza
Kościuszki, Miła, Magnoliowa, Ogrodowa, Pogodna, Powstańców, Rypińska, Sielska,
Spacerowa, Spokojna, Wiejska, Łagodna, Włościańska, Wojska Polskiego, Wróblewskiego,
Ziemiańska.

Osiedle nr 2
Gabriela Narutowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Bobrowa, Bojanowska, Łąkowa,
Marii Curie-Skłodowskiej, Leona Kruczkowskiego, Konstytucji 3 Maja, Zofii Nałkowskiej, Pl.
Fryderyka Chopina, Księcia Wacława, Jaśka Pilika, Biskupa Floriana, Farna,
Benedyktyńska, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Generała Józefa Hallera, Zielona,
Zaścianek, Hoża, Malinowa, Poziomkowa, Jagodowa.

Osiedle nr 3
Borkowska, Stefana Jaracza, Mieczysława Karłowicza, Jana Matejki, Adama Mickiewicza,
Juliusza Słowackiego, Ludwika Solskiego, Juliana Tuwima, Zygmunta Krasińskiego,
Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Moniuszki, Szpitalna, Stanisława Wyspiańskiego,
Wincentego Witosa, Płocka, Marii Konopnickiej, Św. Wawrzyńca, Białobłocka, Józefa
Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Leśna, Sosnowa, Władysława Sikorskiego, Lipowa.

Osiedle nr 4
Stefana Grota Roweckiego, Słoneczna, Piastowska od nr 1 do 72 po stronie parzystej i do
nr 41 po stronie nieparzystej, Aleksandra Fredry, Kasztanowa, Mikołaja Kopernika, Jana
Kochanowskiego, Kwiatowa, Parkowa, Braci Tułodzieckich, Tysiąclecia, Świętokrzyska,
Browarna, Przemysłowa, Osiedlowa.

Osiedle nr 5
Władysława Broniewskiego, Dworcowa, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Mikołaja
Reja, Henryka Sienkiewicza, Armii Krajowej, Romualda Traugutta, Stanisława Mikołajczyka,
Gen. Franciszka Kleeberga, Zachodnia, Jana Pawła II - bloki od nr 2 do nr 18 oraz domy
jednorodzinne od Nr 1 do Nr 17, Wyzwolenia, Wiosny Ludów.
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Osiedle nr 6
Bolesława Chrobrego, Władysława I – go Hermana, Kolejowa, Ignacego Krasickiego,
Władysława Łokietka, Mieszka I , Miłobędzka, Stefanii
Sempołowskiej, Smolna, Stanisława Staszica, Targowa, Piotra Ściegiennego, Ziemowita,
Konrada I Mazowieckiego, Św. Wojciecha, Dobrawy, Leszka Białego, Przemysława II,
Henryka Brodatego, Bolesława II Śmiałego, Kazimierza II Sprawiedliwego, Kazimierza
Odnowiciela, Bolesława III Krzywoustego, Władysława II Wygnańca ,Piastowska od nr 74
po stronie parzystej i od nr 43 po stronie nieparzystej do końca Piastowskiej, Anny
Piniarowicz, Ks. Leona Pomaskiego.

Osiedle nr 7
Jana Pawła II – bloki: od Nr 24 do Nr 46 oraz domy jednorodzinne na ul. Jana Pawła II od
Nr 33 do końca ul. Jana Pawła II , Sucharskiego, Wspólna , Okulickiego, Polna.
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Balonowe powitanie jesieni

Bal seniora

Półkolonie w ramach akcji „Zima w
mieście”
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XIII. Promocja Gminy

1. Informacje ogólne
Promocja Gminy jest bardzo ważnym czynnikiem kształtującym jej wizerunek na zewnątrz.
Jest to działalność Gminy polegająca na wytworzeniu i utrzymywaniu jej pozytywnego
wizerunku wśród partnerów, innych samorządów oraz potencjalnych inwestorów.
Działania te obejmują organizację imprez miejskich i konkursów, udzielanie patronatów,
wydawanie biuletynu Rady i Burmistrza, obsługę medialną Urzędu oraz administrowanie
miejskimi stronami internetowymi. Na działania promocyjne Gminy Miasto Sierpc w roku
2018 wydano 417 353,13 zł.
W ramach patronatu honorowego Burmistrza Miasta Sierpca objęto patronatem 32
wydarzenia, m.in.: sportowe i kulturalne, konkursy, zawody wędkarskie oraz udział
reprezentantów Gminy Miasto Sierpc na zawodach o szczeblu krajowym i
międzynarodowym. Wykonano 12 800 zdjęć z miejskich imprez, wydarzeń kulturalnych,
zrealizowanych inwestycji oraz widoków i pejzaży miejskich.
W zakresie promocji w mediach społecznościowych opublikowano:
▪
▪
▪
▪
▪

327 artykułów informacyjnych na stronie internetowej www.sierpc.pl,
290 postów na miejskim Facebooku,
18 postów na Facebooku Sierpeckiej Dziesiątki,
418 postów na Facebooku Burmistrza Miasta Sierpca
153 posty na profilu miasta na Instagramie.

Wykres nr 7 Social media
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Biuro ds. Promocji i Komunikacji otrzymało do publikacji i opublikowało na stronie
internetowej miasta oraz w mediach społecznościowych 36 ostrzeżeń meteorologicznych
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie – Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Tabela nr 18 Wykaz zjawisk meteorologicznych

Zjawisko meteorologiczne
Intensywne opady śniegu
Oblodzenie
Pył zawieszony PM 10
Pył zawieszony PM 2,5
Opady marznące
Silny wiatr
Burze z gradem
Intensywne opady deszczu
Burze
Opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne

liczba
1
2
13
13
2
2
7
1
1
1

Zgodnie z założeniami wydano 4 numery biuletynu Rady i Burmistrza - „Nasz Sierpc”.
Kwartalnik był wydawany cyklicznie.

Biuletyn „Nasz Sierpc”
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2. Organizacja imprez
Rok 2018 został ustanowiony Rokiem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. W ramach programu obchodów zrealizowano 53 inicjatywy, wspólnie z
podmiotami, które zgłosiły się do jego współorganizacji. Imprezy, eventy, wykłady,
prelekcje, zawody sportowe, koncerty i konkursy zawierały tematykę patriotyczną i
nawiązywały do 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
➔ Piknik rekreacyjny „Operacja Sierpc 2018”
Na uczestników tego wydarzenia czekał szereg atrakcji. Odwiedzający mogli zapoznać się ze
sprzętem, uzbrojeniem i wyposażeniem różnorodnych formacji Sił Zbrojnych, sprzętem i
wyposażeniem służb mundurowych Policji i Straży Pożarnej oraz wyposażeniem ratowników
wodnych. Podczas pikniku dla dzieci zorganizowano gry i zabawy. Całość uświetniały występy
artystyczne i pokazy, w tym pokaz musztry kawaleryjskiej przedstawicieli Stowarzyszenia
Jeździeckiego im. 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej.

Operacja Sierpc 2018

W pikniku wzięło udział 16 jednostek wojskowych z całej Polski oraz służby porządkowe, w
tym:
2 Pułk Inżynieryjny – Inowrocław,
1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych – Inowrocław, 2
Mazowiecki Pułk Saperów – Nowy Dwór Mazowiecki,

2 Regionalna Baza Logistyczna – Warszawa,
2 Ośrodek Radioelektroniczny – Przasnysz,
3 Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej – Sochaczew, 6
Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej – Warszawa,
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26 Wojskowy Oddział Gospodarczy – Zegrze,
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki –
Zegrze, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy,
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku,
Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu,
WOPR w Płocku,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu,
PERN S.A,
Straż Miejska w Sierpcu.

➔ Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
Gmina Miasto Sierpc wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Płocku oraz
Centrum Kultury i Sztuki zorganizowało koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego. Na sierpeckiej scenie wystąpił zespół, którego głównym celem jest
kultywowanie tradycji narodowych i chwały oręża polskiego poprzez różnorodne środki
wyrazu artystycznego: muzykę, taniec, śpiew oraz słowo. Swoją działalnością Zespół od
ponad kilkudziesięciu lat ukazuje bogactwo kultury narodowej. W Sierpcu Zespół
zaprezentował się z programem patriotyczno-kolędowym.

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
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➔ Sierpecka Dziesiątka
Po raz czwarty zorganizowano oraz przeprowadzono dziesięciokilometrowy bieg
ulicami miasta. Sierpecka Dziesiątka to cykliczna impreza biegowa, która na stałe wpisała
się w kalendarz wydarzeń sportowych ziemi sierpeckiej. Trasa biegu wiodła centralnymi
ulicami miasta. W imprezie wzięło udział 124 zawodników z całej Polski, w tym 4 biegaczy z
Białorusi. Bieg posiadał 12 kategorii klasyfikacyjnych.

Start Biegu

Okolicznościowe medale

➔ Kasztelański Festiwal Smaków
Gmina Miasto Sierpc była współorganizatorem Kasztelańskiego Festiwalu Smaków
w Sierpcu. Biuro ds. Promocji i Komunikacji zajmowało się reklamą oraz działaniami
promocyjnymi Miasta podczas Festiwalu. Impreza ta spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem, a trzydniowa konwencja eventu zyskuje coraz większą popularność i
rzeszę sympatyków w całej Polsce. Głównym zadaniem Festiwalu była promocja
regionalnych, sierpeckich smaków. Przez trzy dni na festiwalowej scenie wybrzmiewały
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melodie znane z radia i telewizji, a moc artystycznych doznań, zapewniały koncerty
gwiazd polskiej muzyki. W ramach promocji wydarzenia nawiązano kontakt z regionalnymi
rozgłośniami radiowymi, telewizyjnymi oraz lokalną prasą. Szeroko promowano event
także w mediach społecznościowych, utworzono specjalne wydarzenie oraz informowano
na bieżąco o kolejnych atrakcjach festiwalu.
Plakat informujący o Kasztelańskim Festiwalu Smaków

Wydarzenie na facebooku informujące o Festiwalu
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Wykonano 200 szt. plakatów małoformatowych oraz 19 szt. billboardów
wielkopowierzchniowych,
zamieszczonych
na
teranie
powiatu
sierpeckiego,
żuromińskiego, rypińskiego i płockiego m.in.: w Żurominie, Rypinie, Płocku, Szczutowie,
Bielsku, Drobinie, Gozdowie, Mochowie.

Plakaty zamieszczone na bilbordach informujące o
Kasztelańskim Festiwalu Smaków na terenie
powiatu sierpeckiego
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W ramach promocji marki „Miasto ze smakiem” Gmina Miasto Sierpc podczas
Kasztelańskiego Festiwalu Smaków zorganizowała i przeprowadziła konkurs kulinarny
,,Sierpecki Smak” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu sierpeckiego.
Konkurs miał na celu promowanie lokalnych produktów, potraw, przysmaków i wyrobów
pochodzących z dóbr ziemi sierpeckiej. W konkursie oddano 1890 głosów. Najwięcej
uzyskało Koło Gospodyń Wiejskich z Reczewa.

Konkurs kulinarny „Sierpecki
Smak”

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Sierpecki Smak”
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➔ Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
11 listopada 2018r. obchodziliśmy 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z
tej okazji w naszym Mieście odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w
Kościele Szkolnym, po której nastąpił przemarsz ulicami miasta pod pomnik Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Po okolicznościowych wystąpieniach delegacje złożyły kwiaty.
Zwieńczeniem części oficjalnej był kilkuminutowy pokaz pirotechniczny pn. „Świętujmy
Niepodległość”.

Pokaz pirotechniczny „Świętujmy Niepodległość”

Około godziny 18:40 w Centrum
Kultury i Sztuki można było
wysłuchać koncertu „Tu wszędzie
Polska – Tu Ojczyzna” w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3,
członków LZA Kasztelanka oraz
Laureatów I Festiwalu Pieśni i
Piosenki
Patriotycznej
„Historia
Pieśnią Malowana”.

Okolicznościowy występ laureatów
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Po zakończeniu części artystycznej, z okazji setnych urodzin Niepodległej Polski, dla
wszystkich uczestników został przygotowana niespodzianka w postaci okolicznościowego
tortu.

Okolicznościowy tort dla uczestników Obchodów 11 listopada

➔ Mikołajki 2018
7 grudnia 2018r. zorganizowano sierpeckie Mikołajki. W korowodzie mikołajkowym wzięło
ok. 50 osób. Po korowodzie, który przeszedł ulicami miasta, czekało na zebranych moc
atrakcji i zabaw w Centrum Kultury i Sztuki. Najmłodsi mogli liczyć na podarunki w postaci
paczek ze słodyczami, których wydano ok. 150.

Korowód mikołajkowy
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PODSUMOWANIE
Przedłożony raport o stanie Gminy zawiera jedynie najważniejsze zrealizowane
zadania i pomimo zawartości ponad stu stron nie jest w stanie oddać w pełni wszystkich
podjętych działań i inicjatyw, które miały miejsce w roku 2018. Najważniejszym z założeń
jego przygotowania było zaprezentowanie możliwie pełnego spektrum życia Gminy
Miasto Sierpc w oparciu o dane statystyczne oraz inne informacje, pozyskane i
przetworzone na potrzeby tego dokumentu.
Podkreślić należy fakt, iż raport nie jest monografią, opisującą w szczegółach każdą z
dziedzin aktywności Gminy, ale zbiorem najistotniejszych informacji. Poza dużymi inwestycjami
jaką była m.in. budowa boiska wielofunkcyjnego, systematycznie były prowadzone remonty
nawierzchni i chodników, rozbudowy parkingów, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych czy
modernizacja oświetlenia przy drogach publicznych. Okazywaliśmy wsparcie klubom,
stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym przekazując środki na realizację działań z
różnych dziedzin życia m.in. wydarzenia sportowe, kulturalne, z zakresu zdrowia i pomocy
społecznej. W 2018r. podejmowaliśmy szereg przedsięwzięć, które związane były z profilaktyką,
edukacją, ekologią. Zorganizowaliśmy wiele różnorodnych wydarzeń z myślą o mieszkańcach
Naszego Miasta – po to, by zapewnić im szeroką ofertę kulturalną, która jest skierowana do
zróżnicowanych grup odbiorców. By móc wdrażać kolejne projekty i inicjatywy, w sposób
przemyślany i strategiczny skupiamy się na pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych.

Niech puentą niniejszego raportu będzie hasło: „Dla przyszłości Sierpca!”.
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