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WSTĘP
Przedstawiam Radzie Miejskiej oraz mieszkańcom miasta Sierpca Raport
o Stanie Gminy Miasto Sierpc za rok 2019 przygotowany zgodnie z art. 28 aa
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Niniejszy Raport o Stanie
Gminy jest podsumowaniem działalności samorządu. Należy jednak pamiętać,
że niektóre z działań są wynikiem starań poczynionych w latach ubiegłych.
Dokument przedstawia cele, efekty i rezultaty działań Urzędu Miejskiego
w

Sierpcu,

jednostek

organizacyjnych

oraz

spółek

komunalnych.

Raport obejmuje przede wszystkim informacje o sytuacji finansowej gminy,
realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej Sierpca.
Uatrakcyjnieniem

merytorycznych

treści

są

fotografie,

które

zostały

zamieszczone zgodnie z tematyką wybranego rozdziału. Mam nadzieję, że
przedstawiony Raport przyczyni się do uświadomienia nam wszystkim zakresu
i skali zmian, jakie zaszły w naszym mieście oraz tego, że razem możemy
uczynić jeszcze więcej.
Zapraszam Państwa do debaty oraz zgłaszania opinii i sugestii
na temat raportu.

Jarosław Perzyński
Burmistrz Miasta Sierpca
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I.

CHARAKTERYSTYKA GMINY

1. Położenie i powierzchnia
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 64,2 km dróg gminnych, z czego 32,5 km posiada nawierzchnię
asfaltową. Przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 10 o długości ok. 4 km,
a także drogi powiatowe o łącznej długości ok. 10,5 km.

Ryc.1-2. Położenie Gminy Miasto Sierpc

2. Ludność
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz czasowy, według
stanu na dzień 31.12.2019r., na podstawie prowadzonego przez Gminę Miasto
Sierpc rejestru mieszkańców wynosi 17 769 i kształtuje się następująco
(dane uzyskane z Biura Spraw Obywatelskich):
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Tabela nr 1. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy.

wiek

mężczyźni

kobiety

razem

0-2

261

221

482

3

92

90

182

4-5

183

182

365

6

81

88

169

7

93

92

185

8-12

457

438

895

13-15

228

241

469

16-17

186

179

365

18

93

75

168

19-65

5452

0

5452

19-60

0

5081

5081

>65

1210

0

1210

>60

0

2746

2746

8335

9433

17769

ogółem

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 2. Statystyka urodzeń i zgonów

Statystyka urodzeń i zgonów w 2019r.
urodzenia

zgony

418

324
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3. Władze lokalne
Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Marcin Perzyński
Rodowity sierpczanin, z wykształcenia magister inżynier ekonomii
(Prywatna Szkoła Biznesu i Administracji). Ukończył również studia podyplomowe
w

Szkole

Głównej

zarządzania

Handlowej

projektami

z

zakresu

współfinansowanymi

z budżetu UE oraz na Politechnice Gdańskiej z zakresu
zarządzania

projektami

telekomunikacyjnymi

i teleinformatycznymi. Stanowisko Burmistrza piastuje
od roku 2014. 21 października 2018 r. w pierwszej turze
wyborów został ponownie wybrany na stanowisko
Burmistrza Miasta Sierpca.
Ryc. 3. Jarosław Marcin Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca

Do Burmistrza Miasta Sierpca należą sprawy z zakresu:
budownictwa i architektury;


drogownictwa;



działalności gospodarczej;



ewidencji ludności i dowodów osobistych;



finansowe i egzekucji administracyjnej;



geodezji i kartografii;



gospodarki mieniem komunalnym;



inwestycji miejskich;



planowania przestrzennego;



planowania gospodarczego;



polityki kadrowej urzędu;



rolnictwa;



stanu cywilnego;



współpracy z innymi samorządami i z zagranicą;



promocji miasta;
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obronne, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji
niejawnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
urzędu.
Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami,
komórkami organizacyjnymi i stanowiskami:



Wydziałem Architektury i Gospodarki Gruntami;



Wydziałem Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;



Urzędem Stanu Cywilnego;



Inspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego;



Biurem ds. Promocji i Komunikacji.
Pełni funkcję właściciela miejskich spółek komunalnych:



Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o.;



Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.;



Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.;



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.;

Piotr Przemysław Nowakowski - Zastępca Burmistrza
Rodowity

sierpczanin,

absolwent

Szkoły

Podstawowej

Nr

3

i

Liceum

Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
Magister

zarządzania

gospodarczego o specjalizacji
zarządzanie zasobami ludzkimi.
Związany z Urzędem Miejskim
od

2015

Zastępcy

roku.

Stanowisko

Burmistrza

piastuje

od 1 lutego 2019r.
Ryc.4. Piotr Przemysław Nowakowski Zastępca Burmistrza
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Do Zastępcy Burmistrza należą sprawy z zakresu:


edukacji;



gospodarki komunalnej;



gospodarki mieszkaniowej;



informatyzacji;



kultury;



ochrony środowiska i gospodarki wodnej;



polityki społecznej;



porządku publicznego;



robót publicznych;



sportu;



zdrowia;



koordynacja działań i kierowanie pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Zastępca Burmistrza pełni nadzór nad następującymi wydziałami, komórkami
organizacyjnymi i stanowiskami:



Wydziałem Oświaty i Kultury;



Wydziałem Spraw Społecznych i Komunalnych;



Strażą Miejską.
W zakresie realizacji zadań miasta Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór nad:



szkołami podstawowymi;



przedszkolami i oddziałami przedszkolnymi;



miejskimi placówkami kultury:
- Centrum Kultury i Sztuki
- Miejską Biblioteką Publiczną
- Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca



Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji;



Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Zastępca Burmistrza na podstawie upoważnienia burmistrza wydaje decyzje
administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej.
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Rada Miejska Sierpca liczy 15 radnych.

Ryc. 5. 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 3. Wykaz jednostek budżetowych

l.p.

Jednostki budżetowe

1.

Miejski Żłobek

2.

Miejskie Przedszkole Nr 1 „Słoneczna Jedyneczka” w Sierpcu

3.

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu

4.

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu

5.

Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Czerwonego Kapturka w Sierpcu

6.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

7.

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

8.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu

9.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu

Tabela nr 4. Wykaz instytucji kultury

l.p.

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 5. Wykaz spółek komunalnych

l.p.

Spółki komunalne

1.

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

2.

Ciepłownia Sierpc sp. z o. o.

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
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

14.118.000

zł

i

zakładowego

dzieli

się

na

na

23.253

dzień
udziały.

31.12.2019
Struktura

r.

wynosi

kapitałowa

Spółki przedstawia się następująco:
-

Gmina Miasto Sierpc – 22 638 udziały co stanowi 97,36 % kapitału
zakładowego,

-

Uprawnieni pracownicy i emeryci – 614 udziałów co stanowi 2,63 % kapitału
zakładowego,

-

Ciepłownia Sierpc Sp. z. o.o. – 1 udział co stanowi 0,01 % kapitału
zakładowego.
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Nominalna

wartość

jednego

udziału

wynosi

600

zł.

Liczba

udziałów

uprzywilejowanych: 5921, w tym: Gmina Miasto Sierpc – 5322; pracownicy – 598,
Ciepłownia Sp. z o.o. – 1. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynoszą
61 149 532, 28 zł, z czego aktywa trwałe wynoszą 51 678 827,14 zł, a aktywa
obrotowe 9 470 705, 14 zł. Natomiast na pasywa składają się kapitały własne
wynoszące 31 703 985, 14 zł, w tym kapitał udziałowy 14 118 000,00 zł
i zobowiązania wynoszące 29 445 547, 14 zł.
W roku 2019 przychody Spółki wynosiły 25 023 490,00 zł, natomiast koszty
wynosiły 24 069 370,00 zł. W efekcie osiągnięto zysk brutto w wysokości
954 120 zł.
W ujęciu tabelarycznym sytuacja ekonomiczna Spółki przedstawia się
następująco:
Tabela nr 6. Sytuacja ekonomiczna spółki MPGK EMPEGEK

l.p.

Wyszczególnienie

Plan zadań gosp.

Wykonanie zadań

na 2019r.

gosp. za 2019r.

Dynamika

1.

Sprzedaż

22 506 180

25 023 490

111,18

2.

Koszty

22 381 250

24 069 370

107,54

3.

Wynik finansowy

124 930

954 120

763,72

0,56

3,96

707,14

5 314 060

5 464 010

102,82

92,82

93,64

100,88

brutto
4.

Wskaźnik
rentowności

5.

Wynagrodzenie
brutto

6.

Zatrudnienie

w

etatach
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Ciepłownia Sierpc sp. z o.o.
Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o. powstała z dniem 17 czerwca 1992 r.
z wydzielenia z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płocku.
Jest to jednoosobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100%
udziałów należy do Gminy Miasta Sierpc.

Spółka nie posiada udziałów

własnych.
Spółka posiada instrumenty finansowe w postaci pożyczki z WFOŚiGW,
kredytu obrotowego nieodnawialnego w PKO BP, oraz kredytu w rachunku
bieżącym w PKO BP. Spółka nie prowadzi działań w zakresie badań i rozwoju
oraz nie posiada oddziałów. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 463 000 zł (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
obiektów

robót

liniowych

ogólnobudowlanych
tj.

rurociągów,

dotyczących
linii

przesyłowych

elektroenergetycznych,

elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych;
-

Wykonywanie
obiektów

robót

liniowych

ogólnobudowlanych
tj.

rurociągów,

dotyczących
linii

rozdzielczych

elektroenergetycznych,

elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych;
-

Instalowanie centralnego ogrzewania i wentylacji;

-

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

-

Produkcja energii elektrycznej.

Źródła wytwarzania ciepła dla miasta Sierpca stanowi kotłownia miejska,
w której w 2019 r. zainstalowane były 3 kotły WR-10 o łącznej mocy cieplnej
34,9 MW i 4 silniki gazowe o łącznej mocy cieplnej 5,2 MW oraz 4 MW mocy
elektrycznej. W listopadzie 2019 r. jeden z kotłów (K-3) został wyłączony
z użytkowania, a moc dwóch pozostałych kotłów została ograniczona
do łącznej mocy cieplnej 19,76 MW. Ze względu na wiek źródeł węglowych będą
one wymagać remontu, modernizacji lub wymiany na nowocześniejsze źródła
13
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(OZE lub gazowe) tak by zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa dostaw
ciepła dla odbiorców przy jednoczesnym zachowaniu standardów ochrony
środowiska i akceptowalnego poziomu cen energii cieplnej. Źródła gazowe
z uwagi na problemy eksploatacyjne również wymagają modernizacji.
Czynnik

grzewczy

wytworzony

w

Ciepłowni

rozprowadzany

jest

do 550 węzłów cieplnych za pomocą sieci cieplnej wysokoparametrowej,
której długość wynosi około 23 km.
Tabela nr 7. Sprzedaż energii cieplnej (GJ)

2017 r.

2018 r.

2019 r.

% 2019/2018

154 709,00

151 291,94

147 612,95

97,57

W ogólnym zestawieniu przychody Ciepłowni uzyskane w 2019 roku wyniosły
11 343 138,38 zł (w 2018 roku wyniosły 11 940 598,37 zł). Są one niższe w
porównaniu do roku 2018 głównie ze względu na niższe przychody:
ze sprzedaży energii elektrycznej, przyznanych praw majątkowych oraz braku
przyznania za rok 2019 r. premii gwarantowanej dla energii wytworzonej
w 2019 r. (systemu wsparcia dla kogeneracji). Koszty Spółki poniesione w 2019
roku wyniosły 13 176 000,00 zł (w 2018 roku wyniosły 13 823 127,17 zł).
Są one niższe w porównaniu do roku 2018.
Rok obrachunkowy 2019 był rokiem, w którym Spółka borykała
z problemami natury ekonomicznej, a mianowicie niewystarczającą płynnością
finansową. Sytuacja finansowa Spółki wymusiła na Zarządzie ograniczenie
zamierzeń remontowych i inwestycyjnych. Jednak najważniejsze z punktu
widzenia utrzymania bezpieczeństwa dostaw ciepła dla odbiorców remonty
i inwestycje zostały w zdecydowanej mierze wykonane. Priorytetem Zarządu było
bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej dla odbiorców przy zachowaniu
możliwie korzystnej dla odbiorców ceny ciepła. Mimo ograniczonych możliwości
finansowych Spółki udało się wykonać nowe przyłącza dzięki czemu złagodzono
spadek mocy zamówionej. Bilans mocy zamówionej w stosunku do roku
poprzedniego uległ nieznacznej redukcji, która związana była z kolejnymi
termomodernizacjami budynków. Spółka realizowała zadania zmierzające
do poprawy stanu istniejącej infrastruktury wytwórczej oraz przesyłowej.
Zarząd

starał

się

minimalizować

koszty

remontów

poprzez

racjonalne
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wykorzystanie

zasobów

kadrowych,

majątkowych

i

sprzętowych

przedsiębiorstwa.
Znaczący wpływ na finanse Spółki ma koszt zakupu uprawnień do emisji
dwutlenku węgla. W związku z malejącym przydziałem darmowych uprawnień
do emisji dwutlenku węgla, ograniczenie darmowych przydziałów nie jest jednak
największym problemem. Jest nim kwestia trudnej do przewidzenia ceny.
Rok 2019 był rokiem wysokiego wzrostu ceny uprawnień do emisji, który wpłynął
na końcowy wynik Spółki odbiegający od założeń jakie przyjęto na etapie
kształtowania obowiązującej przez zdecydowaną większość 2019 roku taryfy
dla ciepła. Zarząd zrealizował inwestycje, które wpłyną na brak konieczności
opłat związanych z zakupem praw do emisji dwutlenku węgla.
Na wynik finansowy Spółki wpływ miały także liczne awarie sieci cieplnej
w drugiej połowie roku. Awarie sieci wystąpiły na głównej magistrali przy
ul. Świętokrzyskiej (wymieniono newralgiczny odcinek sieci na nowy), ale także
na mniejszych średnicach na ul. Jana Pawła II, Kasztanowej, Narutowicza,
Tysiąclecia, Kopernika oraz Białobockiej.
Działania Zarządu Spółki w 2019 r. skupione były na optymalnym wykorzystaniu
zasobów kadrowych i finansowych Spółki. Zarząd kierował się strategią
zmierzającą do minimalizacji obciążeń finansowych Spółki oraz skupiał się
na działaniach mających na celu efektywniejsze wykorzystanie posiadanego
zaplecza technicznego oraz kadry pracowniczej, w celu realizacji podstawowej
działalności gospodarczej i wypracowania satysfakcjonujących efektów
ekonomicznych.
W kolejnych latach Zarząd Spółki zamierza przystąpić do programu
Ciepła
z

Systemowego,

dotychczasowymi

który

oraz

to

pozwoli

potencjalnymi

na

lepszą

odbiorcami

interakcję
ciepła.

Spółki

Działanie

to powinno pomóc w budowaniu społecznej świadomości zalet korzystania
z miejskiej sieci ciepłowniczej i wpływu ciepła systemowego na stan lokalnego
środowiska. Działania podjęte przez Zarząd zaczęły przynosić efekty w ostatnich
miesiącach 2019 r. i wynik za rok 2020 nie będzie wiązał się już z tak dużą stratą
finansową. Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, aby nie był to wynik ujemny
pomimo bardzo łagodnej zimy w trakcie sezonu grzewczego 2019/2020.
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Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu jest spółką prawa
handlowego posiadającą osobowość prawną powstałą na podstawie Uchwały
Rady Miejskiej Sierpca nr 291/XLVII/98 z dnia 10 czerwca 1998r. Zarejestrowany
kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2.157.000,00 zł i dzieli się na 4.314 udziałów po
500 zł każdy. Wszystkie udziały objęte są przez Gminę Miasto Sierpc. Kapitał
zapasowy Spółki na dzień 31.12.2019r. wynosił 64.170,95 zł.
Przedmiotem działania Spółki jest budowa domów mieszkalnych z infrastrukturą
towarzyszącą i ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu prowadzi działalność głównie w oparciu
o ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego. Zakłada ona m.in., iż działalność Spółki ma
charakter „non profit” i ma na celu udostępnianie mieszkań o umiarkowanych
czynszach dla rodzin zdolnych do ponoszenia ekonomicznych kosztów wynajmu
mieszkania w Towarzystwie, a nieosiągających górnych stawek dochodów
przewidzianych powołaną ustawą. Rynek, na którym działają Towarzystwa
Budownictwa

Społecznego

jest

rynkiem

stale

rosnących

potrzeb

mieszkaniowych dla średnio i mniej zamożnych mieszkańców, o czym świadczy
stały wzrost zainteresowania otrzymaniem lokalu mieszkalnego na zasadach
najmu. Mieszkania są w pełni wykończone i wyposażone, a teren wokół zasobów
zagospodarowany. W obrębie nieruchomości znajdują się parkingi, plac zabaw
i nasadzenia zieleni.
Największym atutem mieszkań jest:
-

bezterminowa umowa najmu wypowiadana jedynie w przypadku powstania
zaległości w opłatach czynszowych;

-

możliwość dostosowania, za zgodą administracji, mieszkań do swoich
potrzeb,

-

możliwość

wykupu

mieszkań

na

własność

po

5

latach

od ich wynajęcia (dot. mieszkań wybudowanych z udziałem kredytu
komercyjnego i najemców będących jednocześnie partycypantami).
Istotnym dla oceny kondycji ekonomicznej Spółki jest wynik na eksploatacji
ogólnej, w którą zaliczany jest cały koszt zarządu ogólnego. W pierwszej
kolejności z przychodów z eksploatacji pokrywane są wszystkie koszty
bezpośrednie (opłaty, kredyty, usługi związane z funkcjonowaniem Spółki).
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Spółka realizuje przychody z dwóch głównych źródeł:
 z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów TBS,
 z tytułu zarządzania wspólnotą mieszkaniową.
W 2019r. Spółka odnotowała przychody w wysokości 1.225.732,74 zł,
natomiast koszty wyniosły 1.060.835,14 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sierpcu,
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 wynosił na dzień
utworzenia 15.859.000,00 PLN i dzielił się na 31.718 udziałów 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. Wartość kapitału
zakładowego oraz struktura kapitałowa Spółki na dzień 31 grudnia 2019
nie uległa zmianie. Siedziba Spółki mieści się w Sierpcu przy ul. Romualda
Traugutta 33.
Celem działalności Spółki w okresie sprawozdawczym było prowadzenie,
w ramach przedmiotu działalności, gospodarki komunalnej i powierzonych
zadań użyteczności publicznej Gminy Miasto Sierpc w zakresie:
-

gospodarki nieruchomościami,

-

ochrony środowiska,

-

utrzymania 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,
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-

utrzymania

gminnych

obiektów

i

urządzeń

użyteczności

publicznej

oraz obiektów administracyjnych.
W 2019r. Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży (ogółem)
w kwocie 14.999.070,76 zł, wliczając w to wpływy z RZGO, z usług, targowisk
oraz usługi pogrzebowe i cmentarne.
Koszty działalności operacyjnej (ogółem) wyniosły 14.029.886,60 zł.
Podatki i opłaty – 523.846,32 zł.
Pozostałe przychody operacyjne – 217.386,50 zł.
Pozostałe koszty operacyjne – 4.309,10 zł.
Przychody finansowe

- 14.851,46 zł

Koszty finansowe – 198.284,77 zł
Wynik bilansowy brutto za okres sprawozdawczy działalności Spółki wynosi
998.828,25 zł.
Podatek dochodowy: 349.064,00 zł.
W 2019r. Spółka odnotowała zysk netto w kwocie 649.764,25 zł.

6. Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), według stanu na dzień 02.01.2020r. ilość zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w mieście
Sierpc obejmowała 2288, z czego status „aktywny” posiadały 1023 podmioty,
status „wykreślony” posiadało 1027 podmiotów, status „zawieszony” posiadały
186 podmioty, a liczba podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie
w formie spółki cywilnej obejmowała 38 pozycji.
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Tabela nr 8. Liczba przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Sierpc

l.p.

Płeć przedsiębiorcy

Liczba przedsiębiorców

Kobiety

919

Mężczyźni

1369

Liczba

Liczba sklepów

Liczba

Liczba

przedsiębiorców

spożywczych

restauracji

zezwoleń
- do spożycia
poza miejscem

1

2288

44

9

sprzedaży: 121
- do spożycia w
miejscu
sprzedaży: 23
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II.

Sytuacja finansowa Gminy w 2019 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 jednostek samorządu terytorialnego są głównie podatki
i opłaty lokalne wraz z transferami z budżetu państwa.
W roku 2019 w Gminie Miasto Sierpc przyjęto plan dochodów w kwocie
84 199 199,65 zł. Zostały one wykonane w kwocie 82 030 076,57 zł
(co stanowi 97,42% planu). W tej kwocie dochody majątkowe stanowiły według planu – 5 377 810,34 zł, z czego wykonano je w kwocie 79 408 781,48 zł
(co stanowi 81,37% planu).

Źródłem dochodów Gminy Miasta Sierpc były:
- podatki i opłaty lokalne - ponad 50%,
- dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa
z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia 500+ - ponad 23%,
- wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa - około 14 %,
- pozostałe wpływy - około 13% planu.
Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2019 obniżyła
górne stawki podatków. Zaskutkowało to - wraz z wydanymi decyzjami
umorzeniowymi i rozłożeniem na raty - mniejszym wpływem do budżetu w 2019r,
o ogólną kwotę 4 248 595zł zł, w tym z tytułu:
a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2 174 553,00 zł,
b) podatku rolnego 15 081,00 zł,
c) podatku leśnego 181,00 zł,
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d/ podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
2 030 019,00 zł,
e/ podatku od spadków i darowizn 27 360,00 zł,
f/ odsetek 1 401,00 zł
Szerzej o Burmistrzu jako organie podatkowym – pkt. 4. niniejszego rozdziału.

2. Wydatki Gminy Miasta Sierpc
Wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego przybierają formę
wydatków 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.
Dotacje

z

budżetu

w

2018

r.

przekazano

instytucjom

kultury

oraz

niepublicznym/prywatnym placówkom oświatowym w następujących kwotach:
W roku 2019 w Gminie Miasto Sierpc przyjęto plan wydatków w łącznej
kwocie 87 096 463,74 zł. Został on wykonany w kwocie 79 408 781,48 zł
(co stanowi 91,17% planu). W tej kwocie wydatki majątkowe stanowiły
wg planu kwotę 10 763 869,56 zł; zostały wykonane w wysokości
8 924 983,24 zł (co stanowi 82,92% planu).
l.p.

Instytucja / jednostka

kwota dotacji

1.

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

2.

Miejska Biblioteka w Sierpcu

964 355,61 zł

3.

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca

162 000,00 zł

4.

Punkt Przedszkolny Kreatywna Dolina

77 271,00 zł

5.

I Prywatna Szkoła Podstawowa

560 997,31zł

6.

Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina

12 129,84 zł

7.

Pierwsze

Niepubliczne

Przedszkole

1 409 692 ,00 zł

w

Sierpcu

130 910,32 zł

EDUKIDSMED Akademia Samodzielności
8.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED

504 882,66 zł

Tabela nr 9. Dotacje dla placówek oświatowych
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Na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie
porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2019r.
wydatkowano łącznie kwotę 24 059 303,95zł.
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 213 087, 44 zł,
uzyskano wpływy 212 454,65 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 212 454, 65 zł
stanowi to 99,70 % 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;
- porozumienie z Powiatem Sierpc na realizację zadania pn. „Budowa miejsc
parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na wysokości Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”;
- porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
na

zadanie

pn.

„Remont

monitoringu

ogródków

działkowych

przy ul. Mickiewicza”;
- porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
na zadanie pn. „Budowa wodociągu zasilającego w wodę ogródek działkowy
Malinka”;
- porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
na zadanie pn. Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana.
3. Pożyczki i kredyty
W

sprawozdaniu

Rb-Z

o

stanie

zobowiązań

wg

tytułów

dłużnych

oraz gwarancji i poręczeń jst wg stanu na 31.XII.2019r. wykazano zobowiązania
z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 158 617,88 zł.
Należności

wykazane

w

sprawozdaniu

Rb-N

wynoszą

14 276 218,10

zł

z czego kwota 182 070,90 zł to pożyczki, kwota 6 411 699,59 to środki
na rachunkach bankowych, pozostała kwota należności to 7 682 447,61zł w tym:
należności wymagalne 7 616 305,36zł, z tego kwota 6 349 464,21 zł to należności
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z tytułu zaliczki alimentacyjnej, kwota 620 147,24 zł należności z tytułu podatków
od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, kwota 646 693,91 zł z tytułu
innych należności między innymi: podatku od środków transportowych,
podatku leśnego, dzierżawa gruntu, opłat za posiadania psa, opłata
z

tyt.

wieczystego

użytkowania,

opłat

zagospodarowanie

odpadami

komunalnymi, mandatów, z tytułu podatku od spadków i darowizn, z podatku
od czynności cywilnoprawnych, z opłat za zajęcie pasa drogi, z

podatku

opłacanego w formie karty podatkowej. Należności niewymagalne wynoszą
66 142,25 zł w tym: w pozostałych należnościach m.in.: podatek od spadków
i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany
w formie karty podatkowej, opłata od zajęcia pasa drogi.
Aktualny stan poszczególnych kredytów i pożyczek:
-

kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na zadanie
Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu w kwocie
235 478,60zł, na dzień 31.12.2019r. do spłaty pozostało 2 119 307,40 zł,
spłacono odsetki w wysokości 46 621,61zł;

-

pożyczka zaciągnięta w 2017r. w WFOŚiGW w Warszawie na wykonanie
kanalizacji deszczowej w kwocie 50 210zł, na dzień 31.12.2019r pozostało
do spłaty 401 680zł, spłacone odsetki w 2019r. wynoszą 6 418,51zł.

-

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 I-V etap. W 2019r. spłacono kwotę 73 570 zł, na dzień
31 grudnia 2019r. pozostało do spłaty 18 085,89 zł, spłacone odsetki w 2019r.
wynoszą 875,30 zł.

-

pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie (2012r) na Budowę sieci kanalizacji
deszczowej

w

ulicach

Żeromskiego,

Benedyktyńskiej,

Plac

Chopina.

zaciągnięto pożyczkę w 2012r na Budowę sieci kanalizacji deszczowej
w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina. W 2019r. spłacono
kwotę 21 6555zł, na dzień 31 grudnia 2019r. pozostało do spłaty 160 864,15 zł;
spłacone odsetki w 2019r. wynoszą 7 059, 52 zł;
-

kredyt w BreBanku (2011r.) na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” spłacono
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w 2019r. kwotę 509 340,32zł, na dzień 31 grudnia 2019r. pozostało do spłaty
1 018 680,44 zł, spłacone odsetki wynoszą 33 362,29 zł;
-

kredyt w BreBanku (2011r.) na „Stworzenie kompleksowego systemu
gospodarki odpadami w rejonie północnego Mazowsza”, w 2019r. spłacono
kwotę 220 000zł., na dzień 31 grudnia 2019r. pozostało do spłaty 440 000zł,
spłacone odsetki w 2019r wynoszą 14 410,21zł.

4. Burmistrz jako organ podatkowy
4.1. Akty prawa miejscowego w obszarze prawa podatkowego
Rada

Miejska

Sierpca

podjęła

istotne

uchwały,

mające

wpływ

m.in. na wysokość podatków mieszkańców Miasta. Były to:
-

Uchwała Nr 21/II/2018 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 05 grudnia 2018r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc,

-

Uchwała Nr 19/II/2018 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 05 grudnia 2018r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa
obliczania podatku rolnego na 2019r. na terenie Gminy Miasta Sierpc,

-

Uchwała Nr 18/II/2018 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 05 grudnia 2018r.
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako
podstawa obliczania podatku leśnego na 2019r. na terenie Gminy Miasta
Sierpc,

-

Uchwała Nr 20/II/2018 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 05 grudnia 2018r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
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4.2. Wpływy i zaległości podatkowe
Statystyki dotyczące wpływów z poszczególnych podatków w 2019 r.
kształtowały się następująco:
Tabela nr 10. Wpływy z podatków i zaległości podatkowe

Rodzaj podatku

Liczba

Wpływy do

Zaległości na

decyzji/deklaracji

budżetu w

dzień 31.12.2019r.

2019r.
Podatek od
nieruchomości
/osoby fizyczne/

Wydano 7619

2.586.504.52 zł

164.774,30 zł;

decyzji

wystawiono 2203

wymiarowych i 1019

upomnienia i 181

decyzji

tytułów

zmieniających na

wykonawczych

łączną kwotę
2.625.780,49 zł
Podatek od
nieruchomości
/osoby prawne/

złożono 149

6.07.563, 10 zł

620.146,24 zł;

deklaracji

wystawiono 84

na łączną kwotę

upomnienia i 28

6.553.623,00zł

tytułów
wykonawczych

Podatek rolny

Wydano 531 decyzji

61.479,54 zł

10.983,42 zł -

/osoby fizyczne/

wymiarowych i 237

wystawiono 13

decyzji

upomnień i 9

zmieniających na

tytułów

łączną kwotę

wykonawczych

62.507,00 zł
Podatek rolny
/osoby prawne/

Złożono:

1.546,00 zł

1,00 zł;

18 deklaracji

nie wystawiono

na łączna kwotę

upomnień

1.550,00 zł

i tytułów
wykonawczych.
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Podatek leśny
/osoby fizyczne/

Wydano:

1.148,00 zł,

15,00 zł,

78 decyzje

wystawiono 1

wymiarowe

upomnienie,

na łączną kwotę

nie wystawiono

1.162,00 zł

tytułów
wykonawczych

Podatek leśny
/osoby prawne/

Złożono:

70,00 zł

0,00 zł;

2 deklaracje na

nie wystawiono

kwotę 70,00 zł

upomnień i
tytułów
wykonawczych

Podatek od
środków

Złożono:

665.687,12 zł

92.614,59 zł;

166 deklaracji

wystawiono 30

transportowych

na łączną kwotę

upomnień i 12

/osoby fizyczne/

668.438,00 zł

tytułów
wykonawczych

Podatek od
środków

Złożono:

684.560,50 zł,

6.219,50 zł,

112 deklaracji

wystawiono

transportowych

na łączną kwotę

13 upomnień

/osoby prawne/

675.613,00 zł,

i 6 tytułów
wykonawczych

4.3. Ulgi podatkowe, umorzenia i rozłożenie na raty
W 2019r. podjęto czynności w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.
-

Podatek od nieruchomości osoby prawne: umorzenie zaległości podatkowej
w kwocie 82.348,00 zł (w ramach pomocy de minimis),

-

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne: rozłożenie na raty spłaty
podatku w kwocie 365.601,00 zł (w ramach pomocy de minimis).

-

Podatek od spadków i darowizn: wydano postanowienia w sprawie:
rozłożenia na raty spłaty zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn
w kwocie 7.385,00 zł oraz umorzenia zaległości w kwocie 20.182,00 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 31.12.2018r. wynosił 200 442 514zł
W ciągu minionego roku dokonano zmian wpływających na ten stan,
który na 31.12.2019r. wynosił 210 492 863zł, z czego odpowiednio:
- wartość gruntów stanowiła 48 304 561 zł,
- wartość budynków i budowli stanowiła 121 835 718 zł,
- wartość środków transportu stanowiła 305 831 zł,
- wartość pozostałego sprzętu stanowiła 7 509 753 zł,
- wartość udziałów w spółkach prawa handlowego stanowiła 32 537 000 zł.

Na dzień 31.12.2019r. Gmina Miasto Sierpc posiadała tytuł prawny (własność,
użytkowanie wieczyste na majątku Skarbu Państwa) gruntów o łącznej
powierzchni 337,8307 ha, z których odpowiednio:
-

grunty stanowiące własność – 235,5040 ha

-

grunty użytkowane wieczyście – 1,2681 ha

-

grunty oddane w dzierżawę – 32,3999 ha

-

grunty oddane w trwały zarząd – 4,2543 ha

-

grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 101,0586 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.
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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.
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 2019

W okresie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2019r. dokonano następujących zmian
w stanie mienia komunalnego dotyczącego gruntów:
-

na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto
12 działek o łącznej pow. 0,7092 ha, przeznaczone pod drogi gminne;

-

na

stan

mienia

4

nabyto

działki

o

łącznej

pow.

2,2663

ha,

przy ulicy Słowackiego i ulicy Białobłockiej za łączną kwotę 765 243,21 zł;
-

w przetargach sprzedano 12 działek o łącznej powierzchni 0,9892 ha,
przy ulicy Paderewskiego, Chrobrego, Leśnej;

-

bezprzetargowo sprzedano 2 działki o łącznej pow. 0,0701 ha, przy ulicy
Jana Pawła II i ulicy Wspólnej;

-

bezprzetargowo sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego działkę
o

pow.

0,0811

ha,

przy

ulicy

Białobłockiej.

28
Sierpc

sierpc_official

www.sierpc.pl

RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SIERPC | 2019
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykonano liczne inwestycje,
mające wpływ na stan mienia komunalnego. Na stan mienia przyjęto:
-

przebudowę chodnika ul. Br. Tułodzieckich - 40 000,00 zł

-

nakładkę

asfaltową

ul.

Ziemiańska

od

ul.

Rypińskiej

do ul. Wiklinowej – 70 000,00 zł
-

budowę ul. Powstańców wraz z kanalizacją deszczową – 269 000,00 zł

-

przebudowę chodnika ul. Armii Krajowej - 123 005,00 zł

-

budowę ul. Sikorskiego I i II etap – 616 124,99 zł

-

remont chodnika ul. Paderewskiego - 19 998,00 zł

-

budowę ul. Św. Wawrzyńca -273 801,35 zł

-

budowę

miejsc

postojowych

w

obrębie

ul.

Br.

Tułodzieckich,

ul. Tysiąclecia, ul. Kasztanowej, ul. Kwiatowej - 111 992,99 zł
-

wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nałkowskiej – 80 774,74 zł

-

przebudowę ul. Solskiego -173 500,93 zł

-

budowę miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej -19 950,00 zł

-

wykonanie

nakładki

asfaltowej

na

ul.

Marii

Curie

Skłodowskiej

–

149 999,97 zł
-

przebudowę chodnika przy ul. Sienkiewicza – 17 325,00 zł

-

budowę miejsc postojowych ul. Narutowicza - 149 992,00 zł

-

Skoda Super Style 2, OTDI 149 900,00 zł

-

remont destruktem dróg miejskich – 105 532,00 zł

-

przebudowę budynku Armii Krajowej 1A - 540 402,00 zł

-

adaptację pomieszczeń Armii Krajowej 1A – 612 679,58 zł

-

przebudowę parkingu ul. Gr. Roweckiego - 71 350,00 zł

-

budowę kortów tenisowych przy ul. Hermana - 427 685,00 zł

Ryc. 6. Kort tenisowy przy ul. Hermana
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-

budynek zaplecza dla sportowców na stadionie miejskim w Sierpcu –
2 311 408,57 zł

-

budowę odwodnienia dróg na Osiedlu Zatorze- 99 299,99 zł

-

przebudowę zjazdu ul. Piastowska -24 230,00 zł

-

przebudowę chodnika ul. JP II odcinek od ul. Piastowskiej do dworca PKP –
200 000,00 zł

-

budowę OSA w Sierpcu ul. Płocka /Wiosny Ludów 69 768,00 zł

-

OSA w Sierpcu ul. Jana Pawła II – 14 7391,20 zł

-

OSA w Sierpcu ul. Jana Pawła II- 69 768,00 zł

-

Przyjęto na stan mienia budowę OSA w Sierpcu ul. Sempołowskiej 15 0513,30 zł

-

rozbudowę monitoringu miejskiego - 29 938,72 zł

-

budowę chodnika ul. Słowackiego – 87 999,98 zł

-

przebudowę chodnika i zjazdów ul. Bema – 77 277,32 zł

-

budowę

drogi

za

rzeką

od

ul.

Wojska

Polskiego

w

kierunku

ul. Bobrowej - 1 184 455,99 zł
Ryc. 7. ul. Bobrowa

-

przebudowę ul. Mikołajczyka- 177 589,26 zł

-

kanalizację ul. Białobłocka /Witosa – 132 909,62 zł

-

nakładkę asfaltową ul. Pogodna I etap – 26 770,72 zł

-

przebudowę jezdni i chodnika ul. Sienkiewicza - 139 210,24 zł

-

Budynek ul. Słowackiego 29 – 66 976,00

-

Remont kuchni w SP3 – 249 396,44 przy jednoczesnym przekazaniu SP nr 3

-

remont elewacji SP3 budynku – 228 900,29
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Ryc. 8. Nowa elewacja Szkoły Podstawowej nr 3

Pozostałe zmiany dotyczyły środków trwałych przekazywanych jednostkom
budżetowym i innym podmiotom.

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
oraz 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
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została już rozpoczęta. Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Sierpc stanowi
570 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 23.483,00 m2 w tym:


125

lokali

mieszkalnych

o

powierzchni

4.401,61

m2 w

budynkach

stanowiących 100 % własność Miasta Sierpc,


404 lokale mieszkalne w nieruchomościach stanowiących współwłasność
Gminy tj. Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 17.500,37 m2,



41 lokali o pow. 1.581,02 m2 w innych budynkach.

Mieszkaniowym

zasobem

Gminy

Miasto

Sierpc

administruje

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sierpcu Sp. z o.o. 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).
W okresie od 1.10.2018 r. do 31.12.2018 roku ogółem wpłynęło 38 wniosków
o przydział lokali mieszkalnych/socjalnych w 2019 roku.
Gmina Miasto Sierpc w roku 2019 udzieliła pomocy mieszkaniowej 7 osobom
z rocznej listy osób uprawnionych do przydziału lokalu docelowego
i socjalnego oraz 6 osobom, które znalazły 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 2019r. 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 15 mieszkań których TBS jest właścicielem w budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Poziomkowej 2 o łącznej powierzchni użytkowej 574,26 m2.
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W posiadanych zasobach mieszkaniowych następują niewielkie rotacje
najemców mieszkań. W 2019 roku Spółka zawarła 3 nowe umowy najmu.
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.
Ogólna liczba mieszkań we własnych zasobach na dzień 31.12.2019 r. - 153.
W roku 2019 złożono 19 wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego w zasobach TBS.

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 2018-2020). W roku 2019r. Spółka wykonała:
-

budowę sieci wodociągowej w ul. Ziemiańskiej w Sierpcu za kwotę 59.526,02
zł.,

-

budowę sieci wodociągowej w ul. Kalinowej w Sierpcu za kwotę 43.084,83 zł.,

-

budowę sieci wodociągowej w ul. Dobrawy w Sierpcu za kwotę 25.388,45 zł.,

-

budowę 2 szt. odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Sierpcu
za kwotę 16.170,60 zł.,

-

budowę 2 szt. odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Sierpcu
za kwotę 79.279,42 zł.,

-

budowę odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Sierpcu
za kwotę 2.112.76 zł.,

-

budowę odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego w Sierpcu
za kwotę 6.801,77 zł.,

-

budowę odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaracza w Sierpcu za
kwotę 5.139,16 zł.,

-

budowę

odgałęzienia

sieci

kanalizacji

sanitarnej

w

ul.

Ziemowita

w Sierpcu za kwotę 7.557,20 zł.,
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-

budowę odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Sierpcu
za kwotę 9.962,23 zł.,

-

budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej
w Sierpcu za kwotę 1.954.541,35 zł.

-

budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu za kwotę
440.005,89 zł.

-

budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu za kwotę
912.474,11 zł.

-

rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w Sierpcu
za kwotę 7.387.618,53 zł.

-

przełączenie sieci i przyłączy wodociągowych w związku z wyłączeniem
z

eksploatacji

sieci

wodociągowej

z

rur

azbesto–cementowych

w ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu za kwotę 67.186,37 zł.,
-

renowację kanału sanitarnego w ul. Narutowicza za kwotę 483.256,50 zł.

-

zakupiono wirówkę dekantacyjną za kwotę 787.900,00 zł.

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” kontynuuje 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 a także 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 kontynuowano budowę
instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w energię elektryczną
i cieplną, a pofermentu w nawóz mineralno–organiczny. W fazie realizacji były
następujące budowle:
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-

osadnik wstępny poziomy,

-

wydzielone komory fermentacyjne,

-

budynek operacyjny,

-

instalacje do uzdatniania i magazynowania biogazu.

Natomiast w ramach modernizacji systemu
sterowania

kontynuowano

budowę

instalacji sterowania w nowym układzie
związanym z zagospodarowaniem osadów
oraz

produkcją

wprowadzenie

biogazu

obejmującą

nowych

układów

pomiarowych wraz ze sterowaniem i nowym
interfejsem

umożliwiającym

obrazowe

kontrolowanie przebiegu procesu.

Ryc. 9. Zbrojenie płyty dennej Osadnika
wstępnego

Jednym z efektów modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków będzie
wyłączenie z eksploatacji zakładowej kotłowni węglowej, którą zastąpi ciepło
odpadowe z kogeneratora. Poza wyżej wymienionym zakresem przebudowano
również układ elektroenergetyczny oczyszczalni oraz wymieniono zużyte
urządzenia i linie kablowe zapewniające zwiększone potrzeby w zakresie
zasilania docelowo rozbudowywanej oczyszczalni oraz możliwość ewentualnej
sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sieci zawodowej. W roku 2019
realizowano rozszerzony zakres rzeczowy i finansowy 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. Do pełnego zrealizowania tego zakresu robót
pozostała budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada
i Kilińskiego. 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. Planowany termin realizacji inwestycji to IV kwartał
2020, natomiast termin osiągnięcia efektu ekologicznego – przetwarzanie rocznie
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540 ton suchej masy osadów ściekowych i podłączenie 249 dostawców ścieków
to IV kwartał 2021.
Z końcem 2019 roku doposażono oczyszczalnię ścieków o drugi dekanter,
który o 100 % zwiększy wydajność instalacji do przetwarzania osadów ściekowych
w środek poprawiający właściwości gleby pod nazwą OrCal® SR pH regulator®.

Ryc. 10. Montaż zbiornika ZKF

Ryc. 11. Agregat kogeneracyjny

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.
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Poprzez wprowadzanie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
dotyczących

ochrony

przed

promieniowaniem

elektromagnetycznym,

w Gminie utrzymano dotychczasowy stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym
promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez:
-

ograniczenie
do

lokalizacji

infrastruktury

infrastruktury

telekomunikacyjnej

telekomunikacyjnej
o

nieznacznym

wyłącznie

oddziaływaniu

w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych na terenach przeznaczonych na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
-

zakaz
w

lokalizacji

granicach

pomieszczeń

wyznaczonych

przeznaczonych

stref

na

technologicznych

pobyt

ludzi

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.

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,

zanieczyszczeń

nielegalne

jest

ważnym

spalanie
celem

odpadów).

strategicznym

Obniżenie
wielu

poziomu

dokumentów

strategicznych. Realizacja tych celów prowadzona jest na wielu płaszczyznach.
W roku 2019 przeprowadzono wiele działań prewencyjnych oraz inwestycyjnych:


Rozbudowano
2

czujników

sieć

czujników,

zlokalizowanych

jakości
w

powietrza

rejonie

ulicy

poprzez
Wojska

zakup

Polskiego

oraz na budynku Straży Pożarnej;


Podpisano umowę ze specjalistycznym laboratorium na wykonanie analizy
10 próbek popiołu pobranych z palenisk domowych pod kątem składu
chemicznego popiołu i ewentualnego spalania odpadów.
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Uruchomiono

dotacje

nieekologicznych

z

źródeł

budżetu

miasta

ogrzewania

na

na

wymianę

nowe,

starych

ekologiczne.

Wymieniono 15 nieekologicznych źródeł.

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 2019 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
2019 za sfinansowanie całości pochodziły z budżetu Gminy Miasta Sierpc.
W efekcie tych działań za pośrednictwem Gminy, w 2019r. usunięto 45 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 energię
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elektryczną oraz opłaty stałe. W budynkach użyteczności publicznych
wymieniane są oprawy oraz żarówki na LED.

Na terenie miasta w 2019 roku zostało wymienionych kilkadziesiąt opraw
oraz kilkaset żarówek LED w ciągach ulic.

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.
W 2019r. Posadzono 97 drzew na terenach należących do Gminy Miasta
Sierpc, urządzono rondo im. F. Łazarowskiego i skwer przy ul. Kasztanowej.
Na bieżąco przeprowadzana jest pielęgnacja drzew rosnących na naszych
terenach.

4.6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Gospodarkę odpadami komunalnymi regulują dwie podstawowe ustawy:
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn.zm.) zwana dalej ustawą o utrzymaniu czystości
oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego
2024, Gmina Miasto Sierpc została zakwalifikowana do zachodniego regionu
gospodarki odpadami z następującymi instalacjami do przetwarzania odpadów
komunalnych, które posiadają status regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów

komunalnych

(RIPOK),

tj.:

spełniający

wymagania

określone

w ustawie o odpadach:
a) instalacje do mechaniczno–biologicznego przetwarzania (MBP):
-

Regionalny

Zakład

Utylizacji

Odpadów

Komunalnych

„Rypin”

Sp. z o.o. Puszcza Miejska 24 87-500 Rypin
-

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100
Płońsk, ul. Mickiewicza Zakład zagospodarowania Odpadów Poświętne
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-

Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Rachocinie gm. Sierpc

b) instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych
i innych bioodpadów:
-

Kompostownia w m. Kobierniki 42 09-413 Sikórz Przedsiębiorstwo
Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.,

-

Regionalny

Zakład

Utylizacji

Odpadów

Komunalnych

„Rypin”

Sp. z.o.o. Puszcza Miejska 24 87-500 Rypin
-

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Komunalnej

w

Płońsku

Sp.

z

o.o.

09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza Zakład zagospodarowania Odpadów
Poświętne
c)

składowisko odpadów komunalnych
-

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.
Składowisko odpadów komunalnych w m. Rachocin, gm. Sierpc.

-

Regionalny

Zakład

Utylizacji

Odpadów

Komunalnych

„Rypin”

Sp. z o.o. Puszcza Miejska 24 87-500 Rypin
-

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

09-100 Płońsk, ul.

Komunalnej

w

Płońsku

Sp.z

o.o.

Mickiewicza Zakład zagospodarowania Odpadów

Poświętne.
Odpady komunalne odbierane z nieruchomości położonych na terenie miasta
Sierpca dostarczane były przez Konsorcjum (MPGK „EMPEGEK” Sp. z o.o.
w Sierpcu ul. Konstytucji 3-go Maja –„ Lider Konsorcjum” oraz ZGKiM w Sierpcu
Sp. z .o.o. ul. Traugutta 33 – „Partner Konsorcjum”) do w/w regionalnych instalacji
przetwarzania
Wykonawcę w

odpadów

komunalnych

(RIPOK-ów)

wskazanych

przez

postępowaniu o zamówienie publiczne na odbieranie

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy.
Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Na terenie Miasta Sierpca planowane są następujące inwestycje związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:
1) postawienie

nowych

wiat

śmietnikowych,

które

będą

pomagały

w zachowaniu ładu i porządku wokół miejsc, gdzie obecnie są zlokalizowane
dzwony i kontenery na odpady. Powyższe działanie przyniesie wiele zalet:
-

dzięki nim łatwiej utrzymać porządek na osiedlach
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-

dostęp do wiaty mają tylko mieszkańcy

-

nie ma możliwości podrzucania śmieci przez osoby trzecie

-

wiatr nie rozwiewa śmieci

-

zwierzęta nie maja dostępu do odpadów

2) rozbudowa

i

modernizacja

Punktu

Selektywnej

Zbiórki

Odpadów

Komunalnych. Celem modernizacji jest poprawa warunków funkcjonowania
PSZOK, aby możliwe było zwiększenie ilości odpadów komunalnych
poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi
metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych
co pozwoli ograniczyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko
i wyeliminować dzikie wysypiska.
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
L.p.

Koszty wg rodzaju
Odbiór,

transport

niesegregowanych
komunalnych,

i

Kwota w zł
zagospodarowanie

(zmieszanych)

bioodpadów

odpadów

stanowiących

odpady komunalne oraz przeznaczonych do
1.

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

3.270 903,92

Odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie
zebranych odpadów papieru, metalu, tworzyw
sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych i
wielkogabarytowych
2.

3.

Obsługa administracyjna systemu

Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych

Razem

102 276,37

8 652,84
3.381 833,13

Tabela nr 11. Koszty funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na
terenie Gminy Miasta Sierpca
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Według danych uzyskanych z Biura Spraw Obywatelskich na dzień
31.12.2019r. w mieście zameldowanych było 17 769 osób (o 192 osoby mniej
niż w 2018r.), wg zaś deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości liczba
osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie miasta wynosi
o 2.875 osób mniej, tj. 14 894.
Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu
uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego
zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych
zawodowo, które ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza
terenem miasta.

W

2019r.

złożonych

zostało

1709

deklaracji

o

wysokości

opłat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku weryfikacji danych zawartych w deklaracjach pracownicy
Urzędu

Miejskiego

w

Sierpcu

przeprowadzili

miesięczne

analizy

dzieci

nowonarodzonych w związku, z czym zostały wystawione wezwania w celu
ustalenia faktycznej liczby osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości.
We wszystkich przypadkach stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością osób
wykazanych
w deklaracjach, a faktyczną ilością osób zamieszkujących dane nieruchomości,
skutkiem, czego wszystkie telefonicznie wezwane osoby złożyły korekty deklaracji
wraz ze stosownymi oświadczeniami.
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2019r. kształtowały się na następującym poziomie:
1) Wpływy

z

tytułu

opłat

bieżących

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi oraz z wystawionych upomnień i ściągniętych tytułów
wykonawczych - 3 086 102,65 zł,
2) Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 273 560,42 zł
3) Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi narastające od 2013r. - 187 457,77 zł.
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W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy spóźniali się z wnoszeniem opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane były upomnienia.
Zakres przedmiotowej analizy powinien częściowo pokrywać się z rocznym
sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, sporządzonym przez gminę, na podstawie art. 9q ust. 1 i 3
ustawy
o utrzymaniu czystości w celu przedłożenia marszałkowi województwa oraz
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca
roku następującego po roku, którego dotyczy, jednakże w związku z
wprowadzonym

stanem

epidemicznym

spowodowanym

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin wykonania rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi został wydłużony do 31 sierpnia 2020r.
W związku z powyższym Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na Terenie Gminy Miasto Sierpc za 2019 rok zostanie uzupełniona o dane
dotyczące ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy
miasto Sierpc oraz osiągniętych poziomach do 31 września 2020 roku.
Uzupełnienie zostanie opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Łącznie

w

2019r.

wysłano

1034

upomnienia

oraz

wystawiono

23 tytuły wykonawcze.
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V. Oświata
1. Informacje ogólne
Gmina Miasto Sierpc w 2019r. była organem prowadzącym dla siedmiu
jednostek oświatowych: czterech przedszkoli, dwóch szkół podstawowych
oraz jednego gimnazjum (do 31 sierpnia 2019r.). Jednocześnie pozostawała
organem

ewidencjonującym

dla

I

Prywatnej

Szkoły

Podstawowej

i niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kreatywna Dolina” (od 1 grudnia 2019r.
– Niepublicznego Przedszkola Kreatywna Dolina) prowadzonych przez osoby
fizyczne, jak również dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Edukidsmed
(od 1 listopada 2019r.I Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu Edukidsmed
Akademia

Samodzielności) prowadzonego przez spółkę

z ograniczoną

odpowiedzialnością.
Do 19 oddziałów w czterech przedszkolach uczęszczało łącznie 474 dzieci,
natomiast do 7 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w obu szkołach
podstawowych kolejnych 174 dzieci. Tym samym Gmina Miasto Sierpc
zapewniło opiekę przedszkolną łącznie 621 dzieciom w przedziale wiekowym
od 3 do 6 lat. W 60 oddziałach w dwóch szkołach podstawowych na poziomie
klas I – VIII naukę pobierało łącznie 1 342 uczniów, natomiast w 6 oddziałach
„wygaszanego” za sprawą reformy systemu edukacji Gimnazjum Miejskiego –
126 uczniów.
2. Kadra pedagogiczna i administracyjna
Na realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
przeznaczono 338 godz. w Gimnazjum Miejskim, 1 381 godz. w Szkole
Podstawowej Nr 2, 1 265 godz. w Szkole Podstawowej Nr 3, 134, 5 godz.
w Miejskim Przedszkolu Nr 1, 269 godz. w Miejskim Przedszkolu Nr 2, 246, 5 godz.
w Miejskim Przedszkolu Nr 3 oraz 166 godz. w Miejskim Przedszkolu Nr 4,
co stanowiło łącznie 3 800 godzin w skali tygodnia. Na prowadzenie zajęć
z

zakresu

pomocy

psychologiczno

–

pedagogicznej

przeznaczonych

zostało 292 godz., natomiast na wdrażanie innowacji pedagogicznych
11 godz. tygodniowo.
Powyższe

zadania

realizowane

były

przez

nauczycieli

zatrudnionych

w wymiarze: 14,5 et. (GM), 64,5 et. (SP Nr 2), 58,5 et. (SP Nr 3), 5,5 et. (MP Nr 1),
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12 et. (MP Nr 2), 10 et. (MP Nr 3), 7 et. (MP Nr 4) wspieranych przez pracowników
administracji - 3,5 et. (GM), 5,5 et. (SP Nr 2), 4,5 et. (SP Nr 3), 1 et. (MP Nr 1),
1,5 et. (MP Nr 2), 1,5 (MP Nr 3) oraz 1.25 et. (MP Nr 4), a także pracowników
obsługi – 9 et. (GM), 17 et. (SP Nr 2), 16,5 et. (SP Nr 3), 4 et. (MP Nr 1),
9,5 et. (MP Nr 2), 10 et. (MP Nr 3) i 7 et. (MP Nr 4).
Pod względem statusu zawodowego, według stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.
odsetek nauczycieli mianowanych wyniósł 14,40% (w 2018r. – 14,03%) wobec
65,67% nauczycieli dyplomowanych (w 2018r. – 63,22%), 15,71% nauczycieli
kontraktowych

(w

2018r.

–

16,00%)

i

4,22

%

nauczycieli

stażystów

(w 2018r. – 6,86%).
W związku z realizacją ostatniego etapu reformy systemu edukacji zapewniono
wszystkim zainteresowanym nauczycielom zatrudnionym przez mianowanie
pracę w Szkole Podstawowej Nr 2 lub Szkole Podstawowej Nr 3.
3. Rozwój infrastruktury oświatowej
Każda ze szkół dysponowała odpowiednim zapleczem sportowym w postaci:
pełnowymiarowej hali sportowej (SP Nr 2), boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch
sal gimnastycznych (SP Nr 3) oraz oddanego do użytku we wrześniu 2018r.
boiska wielofunkcyjnego oraz sali gimnastycznej (GM). W każdej z wyżej
wymienionych

szkół

funkcjonowały

po

dwie

pracownie

komputerowe

z dostępem do internetu. Z kolei każde przedszkole posiadało dobrze
wyposażone w atestowane urządzenia place zabaw. W omawianym okresie
w obiektach oświatowych realizowane były także inwestycje, modernizacje
oraz remonty.
Ze środków wpisanych bezpośrednio w plany finansowe poszczególnych
jednostek oświatowych przeprowadzono w budynku Gimnazjum Miejskiego
modernizację łazienki dla uczniów na I piętrze (40 000 PLN) oraz łazienki
dla personelu na parterze (15 000 PLN), wymianę skrzydeł drzwiowych i ościeżnic
(8 647 PLN), a także odświeżenie części elewacji na sali gimnastycznej, natomiast
w Szkole Podstawowej Nr 2 wymianę elementów bramy segmentowej na hali
(5 339 PLN), naprawę urządzeń kuchennych (6 346 PLN) oraz pomalowano
elewację wokół wejścia. W Szkole Podstawowej Nr 3 dokonano remontu systemu
alarmowego, systemu dozoru wizyjnego oraz sieci internetowej (7 611 PLN),
naprawy urządzeń kuchennych (1 075 PLN) oraz renowacji murków przed
obiektem szkolnym (3 000 PLN).
45
Sierpc

sierpc_official

www.sierpc.pl

RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SIERPC | 2019
Z kolei w Miejskim Przedszkolu Nr 2 za kwotę 10 000 PLN dokonano wydzielenia
z szatni, a następnie wyposażenia łazienki dla dzieci, a ponadto remontu
korytarzy na parterze i piętrze (5 641 PLN), natomiast w Miejskim Przedszkolu Nr 4
zostały pomalowane dwie sale zajęć (7 380 PLN), zaś wspólnie z Miejskim
Przedszkolem Nr 1 – odświeżono hol, gabinet referenta oraz odmalowano sprzęt
na placu zabaw (7 634 PLN).
Z kolei bezpośrednio z budżetu miejskiego w okresie sprawozdawczym
sfinansowano następujące zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej Nr 3 za kwotę 228 900 PLN, Wykonanie projektu instalacji gazowej
oraz projektu technologii kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 4 o wartości ok. 32 500
PLN, Zakup maszyny myjącej do hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2
za ok. 13 300 PLN, Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu
technologii kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 za 32 472 PLN, a także wykonanie,
za ok. 244 556 PLN remontu kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3.
Ponadto, w trosce o zapewnienie bezpiecznych warunków nauki za kwotę
18 000 PLN usunięto powstałe pod koniec czerwca 2019r. przy boisku
wielofunkcyjnym na terenie należącym do Gimnazjum Miejskiego zapadlisko.
Na wyżej wymienione zadania wydatkowano łącznie kwotę w wysokości
ok. 570 tysięcy złotych.
4. Finansowanie oświaty
Przekazana w 2019r. przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa
ogólna w wysokości 10 750 970 PLN pokryła jedynie 51, 03 % ogółu wydatków
ponoszonych przez samorząd miejski w związku z realizacją zadań oświatowych.
No miejską oświatę szkolną wydatkowano 16 302 226 PLN, natomiast
na organizację opieki przedszkolnej 6 243 425 PLN, z czego 1 446 727 to wsparcie
ze strony państwa, zaś 136 460 PLN – wpłaty rodziców.
W strukturze

realizowanych

na funkcjonowanie

jednostek oświatowych

wydatków wynagrodzenia z pochodnymi osiągnęły 17 896 203 PLN, natomiast
pozostałe wydatki tj. media, zakup pomocy dydaktycznych, usługi, bieżące
remonty oraz inwestycje – 4 649 447 PLN. Z powyższego wynika, iż aż 79,38 %
wydatków na funkcjonowanie miejskich jednostek oświatowych stanowią
wynagrodzenia z pochodnymi.
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Na

wynagrodzenia

pracowników

pedagogicznych

na

przestrzeni

minionego roku wyasygnowano kwotę w wysokości 10 087 755, 86 PLN, przez co
średnie wynagrodzenie w poszczególnych stopniach awansu zawodowego
zostały osiągnięte, a nawet przekroczone (o 397 324, 76 PLN).
W związku z dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 8 lutego 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…)
podwyżką wynagrodzeń pracowników pedagogicznych samorząd miejski
asygnował miesięcznie 34 374 PLN, co w skali 8 miesięcy wygenerowało kwotę
w wysokości 274 992 PLN. W rezultacie rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…),
jak również podniesienia w oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2019. o zmianie
ustawy - Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw dodatku funkcyjnego
z tytułu sprawowania wychowawstwa od 1 września ub.r. nastąpił wzrost
wynagrodzeń nauczycieli o 97 288 PLN miesięcznie, co w skali czterech miesięcy
oznaczało konieczność wydatkowania kolejnych 389 152 PLN. Należy przy tym
zaznaczyć, iż zwiększona subwencja oświatowa umożliwia sfinansowanie jedynie
nieco ponad 50% wygenerowanych drugą podwyżką dla nauczycieli
należności. Reasumując, w roku 2019, na podwyższenie wynagrodzeń
pracowników pedagogicznych zostało wydatkowanych łącznie ok. 665 000 PLN
bez pochodnych.
5. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
W okresie sprawozdawczym organ wykonawczy samorządu miejskiego
podjął

skuteczne

działania

celem

pozyskania

zewnętrznych

środków

finansowych wpływających na podniesienie jakości miejskiej oświaty w różnych
jej aspektach:
-

wystąpienie o środki finansowe w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej
subwencji

ogólnej

na

rok

2019

zaowocowało

przyznaniem

kwoty

w wysokości 21 035 PLN z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych pracowni w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej.
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-

aplikowanie o środki z Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni
Informatycznych i Językowych przyniosło 47 500 PLN, które w powiazaniu z
30 000 PLN wyasygnowanymi z budżetu miejskiego umożliwiło odtworzenie
struktury sprzętowej w 15 – stanowiskowej pracowni komputerowej w Szkole
Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego,

-

w rezultacie złożenia wniosku do Ministra Edukacji Narodowej, o przyznanie
środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w związku
ze wzrostem w roku 2019 zadań oświatowych polegającym na wzroście liczby
uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania
algorytmem subwencji oświatowej ogólnej uzyskano zwiększeniu subwencji
o kwotę 408 263 PLN,

-

w rezultacie złożenia wniosku do Ministra Edukacji Narodowej, o przyznanie
środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w związku
z wypłatą odpraw w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta
Nauczyciela uzyskano zwiększeniu subwencji o kwotę 8 682 złotych.

Miejski Żłobek
Miejski Żłobek w Sierpcu rozpoczął swą statutową działalność 1 lipca
2019r. (Uchwała Rady Miejskiej Nr 71/IX/2019 z dnia 25 marca 2019r.).
Jest usytuowany w budynku przy ul. Armii Krajowej 1a z wejściem od strony
ul. Sienkiewicza. Placówka dysponuje dwiema salami o powierzchni ok. 63,5 m2
i jest przystosowana dla 24 dzieci. Żłobek posiada na swoim terenie nowy plac
zabaw wyłącznie do dyspozycji swoich wychowanków.
W jednostce zatrudnionych jest na stałe 5 opiekunek oraz dwie osoby
na

stanowiskach

administracyjnych.

Poza

tym

w

ramach

umów

cywilno – prawnych prowadzone są przez wykwalifikowaną w tym kierunku
kadrę, zajęcia w zakresie rytmiki, j. angielskiego, logopedii oraz prowadzone
obserwacje

psychologiczne.

Placówka

realizuje

program

unijny

„Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej osób
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka
w Sierpcu”.
Żłobek finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (powstał w ramach
programu „Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej
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osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka
w Sierpcu”) oraz Gminy Miasta Sierpc.

Ryc. 12. Miejski Żłobek
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VI. Polityka społeczna
1. Ogólna sytuacja w obszarze
Liczba

mieszkańców

Miasta

powoli,

ale

systematycznie

maleje.

Trend ten obserwujemy od 2003 roku. Jest to spowodowane ujemnym przyrostem
naturalnym oraz odpływem ludzi, zwłaszcza młodych, do większych aglomeracji
lub w poszukiwaniu pracy poza granicami kraju. Wydłuża się również życie
mieszkańców, co w konsekwencji powoduje starzenie się społeczeństwa.
Obserwowana tendencja jest charakterystyczna dla całego kraju.
Liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia w 2019 r. wynosiła 814 rodzin
(1504 osób w rodzinach), co stanowiło 8,46% wszystkich mieszkańców.
W stosunku do roku 2018 liczba ta zwiększyła się o 187 osób (728 rodzin, 1317 os.
w rodzinach). 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

-

w 2019 r. - 845

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%

-

na koniec 2019 r. – 15,0%
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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.
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. W ramach udzielonej dotacji na łączną kwotę 794.000 zł udzielono
pomocy w formie usług opiekuńczych 109 osobom (wykonano 42.011 godzin
usług). Zwroty od podopiecznych z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze wyniosły
99.776,48 zł(usługi opiekuńcze są omówione szczegółowo w pkt.3 niniejszej
informacji).
Wskazane jest 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.
Miasto

wspiera

i

rozwija

działalność

podmiotów

już

funkcjonujących,

podtrzymujących dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. Finansuje również
miejsca dla nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+ w Dziennym Domu
Senior+ w Szczutowie oraz w Klubie Senior+ w Sierpcu. Na działalność
Dziennego Domu Pomocy z budżetu MOPS wydatkowano kwotę 418.063,03 zł,
w tym na bezpłatne zupy 21.818,76 zł. Dziennie, 163 osoby korzystały z obiadów
w Dziennym Domu Pomocy – emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne,
korzystające z usług opiekuńczych. Wydano 27.484 posiłków. Z bezpłatnych zup
dziennie korzystało 37 osób. W ciągu 2019 r. wydano 6.918 ciepłych posiłków.
Z tytułu odpłatności za obiady dokonano zwrotu do budżetu Miasta kwotę
130.590,80 zł.
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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: 2019 r. – 550.108 zł (20 osób), 2018 r. –
512.679 zł (20 osób), 2017 r. - 415.302 zł (15 osób), 2016 r. - 325.859 zł (12 osób).
Z tytułu częściowej odpłatności klientów za pobyt w domu pomocy społecznej
uzyskano wpływy w wys. 60.410,63 zł i zasiliły one budżet Miasta.
Wskazana jest kontynuacja zatrudniania asystentów rodziny, którzy obejmują
swym wsparciem rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,
wspierających

rodziny

z

współfinansowanie

dziećmi

(asystentura

i

rozwijanie

rodzinna,

działań

poradnictwo

specjalistyczne, funkcjonowanie świetlic szkolnych i środowiskowych, rozwijanie
kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, kłubów i stowarzyszeń sportowych).
MOPS w Sierpcu występuje corocznie z wnioskiem o dofinansowanie
zatrudnienia asystentów rodziny i w 2019 r. otrzymał dofinansowanie z budżetu
państwa w wys. 28.267 zł , 2018 r. 31.427 zł, w 2017 r. 31.322 zł, w 2016 r. 27.500 zł,
w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent
rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Środki pochodzące z budżetu miasta
w poszczególnych latach to w 2019 r. 76.855,88 zł, w 2018 r. 55.961,27 zł,
w 2017 r. 20.620 zł, oraz w 2016 r. 9.485 zł.
Ponadto finansowane i rozwijane są inne formy wspierania rodziny:
świetlica Środowiskowego Ogniska Wychowawczego (wydatki w latach: 2019 r.
– 248.281,02 zł (35 dzieci), 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), w tym nieodpłatne poradnictwo
specjalistyczne psychologa, prawnika, pedagoga (kwota 31.766 zł – (186 rodzin),
warsztaty edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy (17.183 zł/ 21 osób).
MOPS w Sierpcu wypłaca świadczenia rodzinne osobom uprawnionym.
Wypłacono 15.706 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 518 rodzinom,
na łączną kwotę 1.908.943 zł. Wypłacono także 22.683 świadczenia opiekuńcze
(zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie opiekuńcze,
świadczenia rodzicielskie), na łączną kwotę 4.975.263 zł. Zasiłek dla opiekuna
to koszt 72.540

zł

(118

świadczeń).

Świadczenia

wychowawcze

500+

przysługiwały na 2.882 dzieci i ich koszt wyniósł 13.929.560 zł.
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (pomoc osobom uprawnionym
do alimentów) to koszt 1.075.650 zł na 126 uprawnionych osób (2.522
świadczenia). Wnioski i rekomendacje zawarte w sporządzanej corocznie
Ocenie zasobów pomocy społecznej realizowane są poprzez działania
podejmowane przez pracowników MOPS oraz zwiększające się nakłady budżetu
miasta na realizację przypisanych zadań.
Różnorodność i złożoność problemów z jakimi mają do czynienia pracownicy
socjalni potwierdzają konieczność ich stałego dokształcania się, szkolenia
i

doskonalenia

zawodowego,

ale

również

korzystania

ze

szkoleń

przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu. Pracownicy stale podnoszą
swoje

kwalifikacje

poprzez

różne

formy

dokształcania

się,

szkolenia

i doskonalenia zawodowego. Uczestniczą w szkoleniach finansowanych
zarówno z budżetu MOPS, ze środków własnych, jak również w ramach projektów
realizowanych

ze

środków

Unii

Europejskiej

(szkolenia,

studia

wyższe,

podyplomowe, konferencje, warsztaty).

2. Aktywność projektowo-konkursowa
MOPS w Sierpcu realizuje aktywność projektowo-konkursową mającą 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) realizował projekt partnerski
pn.

„Zainwestuj

w

siebie!”

w

okresie

od

01.07.2017r.

–

30.06.2019r.

Celem głównym projektu było 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 był realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020.
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W projekcie udzielono wsparcia dla 211 osób w tym 150 kobiet i 61 mężczyzn
oraz 20 dzieci z całego powiatu. W 2019 r. w projekcie uczestniczyło
15 mieszkańców Sierpca. Wartość projektu w 2019 r. wyniosła 307.306,01 zł, w tym
środki EFS – 290.342,63 zł, środki własne gminy (na wypłaty zasiłków celowych) –
16.963,38 zł.
Ponadto MOPS w Sierpcu bierze udział w konkursach ogłaszanych przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w realizacji programów
osłonowych.
1) „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” – w ramach Programu
zatrudniano 2 asystentów rodziny. Pomocą i wsparciem objęto 24 rodziny
(81 os. w rodz.), w których było 44 dzieci. Koszt Programu to kwota 105.122,88
zł, w tym 28.267 zł to dofinansowanie ze środków budżetu państwa i 76.855,88
zł środki gminy.
2) „Posiłek w szkole i w domu” – z Programu skorzystały 444 osoby, łączny koszt
wniósł 211.819 zł. Program został szczegółowo omówiony w pkt. 4.4.
Dożywianie.
3) Dobry Start 300+ to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu
na dochód.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w
szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne,
uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku
życia. W 2019 r. przyznano 1.992 świadczenia na łączną kwotę 597.600 zł ze
środków budżetu państwa.
4) „Za życiem” – rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin
obejmuje swoimi działaniami pomoc w celu integracji społecznej i
zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo
przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym
powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi
dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń
opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji
dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie
54
Sierpc

sierpc_official

www.sierpc.pl

RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SIERPC | 2019
rozwoju lub w czasie porodu. W 2019 r. w ramach realizowanych zadań
wypłacono 1 świadczenie w wysokości 4.000 zł ze środków budżetu państwa.
5) Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin
3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów
m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR
wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę
wielodzietną – 35,
Liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę
wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców – 156,
Liczba przyznanych Kart w formie:
-

tradycyjnej – (plastikowej) – 411,

-

elektronicznej – 176,

-

tradycyjnej i elektronicznej – 172

Koszt realizacji zadania 1.356,82 zł ze środków budżetu państwa.

3. Usługi opiekuńcze i wsparcie podmiotów realizujących zadania
z zakresu polityki społecznej
Uchwała NR 365/XLIX/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2013
r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i 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).
Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela
ustawowego, innej osoby a także z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej
lub jej przedstawiciela ustawowego.
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;
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-

ocenę możliwości zapewnienia osobie zainteresowanej pomocy i opieki
przez rodzinę;

-

dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną osoby zainteresowanej.

Usługi są świadczone w dni robocze a w razie potrzeby również w ramach
dyżurów sobotnio-niedzielnych i świątecznych. Odpłatność za usługi opiekuńcze
ustala

się

w

zależności

od

posiadanego

dochodu

osoby

samotnie

gospodarującej lub wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość opłaty
za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
jest ustalana przy uwzględnieniu warunków zawartych w umowach dotyczących
realizacji zleconych zadań zawartych z podmiotami świadczącymi te usługi.
W 2019 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 18,90 zł. W ramach
udzielonej dotacji na łączną kwotę 794.000 zł udzielono pomocy w formie usług
opiekuńczych 109 osobom (wykonano 42.011 godzin usług).
Opłaty

podopiecznych

za

usługi

opiekuńcze

i

specjalistyczne

usługi,

przekazywane są przez MOPS do budżetu Miasta Sierpca. W 2019 r. była to kwota
99.776,48 zł.

4. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w obszarze polityki społecznej
4.1. Miejski Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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:
-

stworzenie

efektywnie

funkcjonującego

systemu

chroniącego

ofiary

przemocy domowej.
-

przeciwdziałanie i ograniczanie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie
Miasta Sierpc.

-

zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Cele szczegółowe Programu:
-

monitorowanie zjawiska przemocy.
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-

podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców Sierpca
na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy.

-

zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup odbiorców.

-

podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

-

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

15.665

zł

na

obsługę

Zespołu

Interdyscyplinarnego oraz kwotę 17.183 zł na prowadzenie warsztatów
edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie. Prowadzone były przez prawnika
oraz psychologa - w zajęciach uczestniczyło 21 osób. Przy warsztatach
zawiązała się grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
która przyjęła nazwę KORA. W 2019 r. grupa obchodziła jubileusz sześciolecia.

4.2. Miejski program przeciwdziałania i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (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 Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2019 rok,
uchwalanym co roku przez Radę Miasta.
Program jest zapisem działań, które są realizowane w ramach zadań własnych
gminy, w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii na terenie gminy miasto Sierpc. Gmina od wielu lat prowadzi szereg
inicjatyw mających na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom alkoholizmu
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,
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-

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,
-

wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,

W 2019 roku na wyżej wymienione działania ze środków Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii (MPPiRPAoPN), wydatkowano kwotę w wysokości 432.760,93 zł.
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. Ponadto realizuje określone ustawowo zadanie prowadzenia
procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. Do MKRPA działającej przy
Urzędzie Miejskim, można zgłaszać osoby mające problemy alkoholowe.
To 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.

58
Sierpc

sierpc_official

www.sierpc.pl

RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SIERPC | 2019
Uzależnienie

od

alkoholu

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, 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.

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 – 210;
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Liczba wydanych decyzji – 210;
Liczba wypłaconych świadczeń – 923;
w tym dla gospodarstw 1 osobowych – 447;
dla gospodarstw od 2 do 4 osób – 399;
dla gospodarstw od 5 osób – 77.
Koszt realizacji zadania (świadczenia + koszt obsługi) – 13.094,48 zł.

4.4. Dożywianie
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się
o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci. Prawo do świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1508 ze zmianami). Kryterium to,
od 1 października 2018 r. wynosi odpowiednio 528 zł i 701 zł.
Kwestie związane z dożywianiem na terenie Gminy Miasto Sierpc zostały
uregulowane uchwałami Rady Miejskiej Sierpca:
- Uchwała nr 65/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019r.
w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do
pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz odstąpienia od zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej objęte niniejszą uchwałą).
- Uchwała Nr 168/XXIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania

„Posiłek

w

szkole

i

w

domu”

na

lata

2019-2023,

- Uchwała Nr 169/XXIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023,
- Uchwała Nr 170/XXIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2019 r.
w

sprawie

podwyższenia

kryterium

dochodowego

uprawniającego

do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego
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na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
W związku z podjęciem Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia
15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz.1007)
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.
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom
starszym,

niepełnosprawnym,

o

niskich

dochodach,

jak

i

dzieciom,

które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku
lub

żywności

oraz

świadczenia

rzeczowego

w

postaci

produktów

żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom
i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego
w stołówce szkolnej.
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 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 2019 pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” udzielono łącznie 444 osobom z tego 97 osób korzystało z posiłku
(60 dzieci w szkołach i przedszkolach i 37 osób dorosłych – bezpłatne zupy w
stołówce MOPS) a 347 osób (wszystkie osoby w rodzinie) otrzymało pomoc w
formie zasiłku celowego na zakup żywności.
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Koszt programu wyniósł ogółem 211.819 zł z tego ze środków własnych
wydatkowano kwotę 101.819 zł (z tego: na posiłki 43.993 zł oraz zasiłki celowe na
zakup żywności 57.826) i z dotacji budżetu państwa 110.000 zł.

4.5. Stypendia szkolne
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.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do
ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej tj. 528 zł. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy
niż

miesiąc

i

nie

dłuższy

niż

10

miesięcy

w

danym

roku

szkolnym.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych tj. kwoty 124 zł i nie może przekraczać miesięcznie
200% tej kwoty.
Pomoc materialną za okres od 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 2019 roku ze pomocy materialnej skorzystało 186 uczniów, łączna kwota
wydatkowana na ten cel wyniosła 122.796,42 zł, w tym dotacja
z budżetu państwa 98.237,14 zł oraz ze środki własne gminy 24.559,28 zł.
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4.6 . Sprawienie pogrzebu
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej - do zadań własnych
gminy

należy

sprawienie

pogrzebu,

w

tym

osobom

bezdomnym.

Forma pomocy świadczona jest dla osób, które nie posiadają rodziny oraz
własnego źródła utrzymania. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób
ustalony przez Gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej Sierpca Nr 467/LXVI/2014 sprawienie pogrzebu przez Gminę Miasto
Sierpc przysługuje osobom:
1) bezdomnym zmarłym na terenie miasta gminy Sierpc,
2) które zamieszkiwały na terenie miasta gminy Sierpc i nie posiadały osób
zobowiązanych do ich pochowania lub gdy te osoby nie chcą lub nie mają
możliwości ich pochowania,
3) na które nie przysługuje zasiłek pogrzebowy,
4) dzieciom martwourodzonym.
Pogrzeb winien być sprawiony zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w razie braku
możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzebu dokonuje się zgodnie
z miejscowymi zwyczajami.
Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego
przez Urząd Stanu Cywilnego oraz po rozpoznaniu sytuacji zmarłego przez
pracownika socjalnego.
Wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu pokrywane są ze środków
budżetowych

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w

Sierpcu

przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy
społecznej.

W

2019

roku

nie

było

przypadku

sprawienia

pogrzebu

przez tut. Ośrodek.
5. Inne istotne działania Burmistrza
5.1. Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie
Na terenie Gminy Miasto Sierpc funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny,
który został powołany Zarządzeniem Nr 105/WSK/2018 Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 3 września 2018 r., w którego skład wchodzi 10 osób reprezentujących
różne jednostki. Do zadań Zespołu należy

m.in. diagnozowanie problemu

przemocy w rodzinie, a następnie podejmowanie działań w środowisku
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zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie
interwencji w środowisku dotkniętym patologią. W 2019 r. do Zespołu
Interdyscyplinarnego wpłynęły 23 Niebieskie Karty i 18 kontynuowano
z

poprzedniego

okresu.

Zespół

Interdyscyplinarny

oraz

grupy

robocze

w 21 przypadkach zakończyły procedurę Niebieskiej Karty.
W minionym roku Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 5 razy, natomiast grupy
robocze 38 razy.

5.2. Porozumienie podmiotów przy organizacji pochówku dzieci zmarłych
przed narodzeniem (SPZOZ w Sierpcu, Parafia św. Wita, Modesta i Krescencji
w Sierpcu, MOPS w Sierpcu)
W 2019 roku dokonano 1 pochówku dzieci zmarłych przed urodzeniem
z terenu miasta Sierpca na łączna kwotę 702 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
Centrum Kultury I Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu
jest jednostką kulturalną, 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. Największą imprezą w roku
2019 był IV Kasztelański Festiwal Smaków. Pozostałe wydarzenia kulturalne
to przede wszystkim koncerty, konkursy, wystawy malarskie, seanse kinowe,
spektakle i wieczory teatralne.
Kino „Jutrzenka”
Od 2018 roku istnieje możliwość zakupu biletów na wydarzenia
organizowane przez CKiSz poprzez internet. Mieszkańcy oraz turyści mogą
wybrać seans z wyprzedzeniem oraz samodzielnie wydrukować bilet, bez
konieczności oczekiwania w kolejce. Dla osób, które preferują kupowanie
biletów w kasie, została udostępniona forma płatności kartą płatniczą.
Powyższe udogodnienia są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby klientów
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
Tabela nr 12. Zestawienie ilości widzów i seansów w Kinie JUTRZENKA CKiSz w Sierpcu w roku 2019
z podziałem na miesiące.

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba

2402 7249 3175 1163 666 734 1384 1677 3920 1818 2350 4700

widzów
Liczba

45

51

61

47

40

42

53

47

63

58

48

56

seansów
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Przegląd najważniejszych wydarzeń w 2019r.
Sierpc zagrał dla WOŚP. Podczas 27 finału, Sztabowi mieszczącemu się
w CKiSz w Sierpcu, udało się zebrać kwotę 57782,02 zł. Jednak nie udałoby się
to, gdyby nie występy dzieci i młodzieży oraz osób starszych z zaprzyjaźnionych
instytucji, zespołów rozbrzmiewających na małej scenie teatralnej, kwestujących
wolontariuszy i tych wspomagających sztab wewnątrz, sponsorów, darczyńców,
partnerów,

policji,

straży

miejskiej

oraz

tych

organizujących

imprezy

towarzyszące.
III Noworoczny Wieczór Teatralny, podczas którego zagrały dziecięce
i młodzieżowe grupy teatralne działające w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
Tematyka przedstawień była ciekawa i zróżnicowana, poruszała temat
i problemy, które dotykają aktorów i widzów bezpośrednio, z którymi stykają się
na co dzień. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów został przeznaczony
na zakup strojów i rekwizytów do kolejnych przedstawień teatralnych.
Warsztaty tańca ludowego. Z malowniczego i pięknie położonego miasta
z południa Polski - Istebna przyjechali muzyk i kierownik Regionalnego Zespołu
Góralskiego ISTEBNA, oraz choreograf , instruktor tańca i muzyk w jednej osobie,
ażeby nauczyć i śpiewu i tańca górali Beskidu Śląskiego. Uczestnikami
warsztatów były głównie dzieci i młodzież Ludowego Zespołu Artystycznego
KASZTELANKA , ale także osoby nie związane z zespołem , które po raz pierwszy
uczestniczyły w takich warsztatach. W ciągu dwóch dni poznano regionalne
tańce takie jak: Kowol, Kołomajka, Piłka, Placki, Kapusta, Błogosławiony Kwiatki
czy Diabołek, oraz nowe przyśpiewki. Największym problemem było poprawne
nauczenie się przyśpiewek w gwarze góralskiej, mimo trudności językowych było
to nowe doświadczenie dla uczestników warsztatów i jednocześnie świetna
zabawa.
Podwieczorek z Gwiazdą. W 2019r. odbyły się 3 spotkania. Pierwszym gościem
była Pani Magdalena Zawadzka - znana i lubianą aktorka, drugim – Grażyna
Błęcka-Kolska

znana

wszystkim

z

kultowego

filmu

„Kogel

Mogel”

w którym zagrała filmową Kasię. Na trzecim spotkaniu obecni byli muzycy
z programu telewizyjnego „Śpiewające Fortepiany”: Czesław Majewski i Janusz
Tylman. Każdy podwieczorek poprowadził dziennikarz Leszek Bonar. Uczestnicy
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spotkań

mogli

zadawać

pytania,

zrobić

sobie

pamiątkowe

zdjęcie

oraz otrzymać autograf.
Ryc. 13-14. Podwieczorek z Gwiazdą: Magdalena Zawadzka, Katarzyna Błęcka-Kolska

Ryc. 15. Podwieczorek z Gwiazdą:
Czesław Majewski i Janusz Tylman

XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatru, Piosenki, Tańca „Kwiecień- Plecień”.
Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja dziecięco-młodzieżowych form
teatralnych, tanecznych oraz promowanie młodych talentów wokalnych.
Impreza jest również szansą dla instruktorów, którzy podczas Festiwalu mogą
uczestniczyć

w

konsultacjach

prowadzonych

przez

profesjonalne

jury.

Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i rozbudzenia
aktywności teatralnej, muzycznej i tanecznej.
Kolorowa

Gama

Artystów.

Koncert

w

wykonaniu

uczestników

zajęć

tanecznych oraz wokalistów Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. W tym roku całe
przedsięwzięcie zostało dedykowane sierpczance zmagającej się z chorobą Ali Suskiej.
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Noc Świętojańska, czyli święto związane z letnim przesileniem Słońca.
Noc Kupały znana jest od wielu lat w tradycji Mazowsza i innych regionów także
jako Sobótka. To Święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności,
radości i miłości. W godzinach wieczornych Sierpczanie zgromadzili się
na parkingu przed Centrum Kultury i Sztuki, aby aktywnie uczestniczyć
w warsztatach plecenia wianków. Ogłoszony wcześniej konkurs na najpiękniejszy
wianek, wianek zdobiący głowę i poszukiwanie kwiatu paproci wyłonił
zwycięzców w 4 kategoriach którzy otrzymali nagrody ufundowane przez
Burmistrza Radę Miejską. Na scenie plenerowej pokazały się młode talenty –
dzieci z przedszkola nr 3 w Sierpcu oraz wokalistki i grupa tańca nowoczesnego,
Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która poprowadziła korowód wokół
Jeziórek. Na zakończenie wystąpiła folkowa grupa HORPYNA z Olsztyna –
przedstawiciel ukraińskiej sceny muzycznej w Polsce.
Ryc. 16-17. „Wianki 2019”

W ramach Akcji „Lato w Mieście 2019” odbył się XIV Plener Plastyczny
„Mała Sztaluga”. Dzieci miały możliwość zapoznać się z różnymi technikami
malarskimi, collage i łączeniem tych technik razem. Każdego dnia odbywały się
wycieczki podczas których dzieci poznawały urokliwe miejsca i pod okiem
prowadzących uwrażliwiali się na intuicyjny przekaz twórczych obrazów
za pomocą płaszczyzny dwuwymiarowej.
XXVI Ogólnopolski Malarsko – Rzeźbiarski Plener Sierpc 2019r. w Ośrodku
Wypoczynkowym Bledzewo. W plenerze wzięło udział 26 artystów malarzy,
rzeźbiarzy i rysowników z Sierpca oraz różnych regionów kraju. Zaangażowanie
artystów podczas pleneru, ich bogaty warsztat, różnorodny bagaż doświadczeń
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pozwoliły

na

powstanie

wartościowych

dzieł,

które

zaprezentowano

na wernisażu wystawy poplenerowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
IV

Kasztelański

Festiwal

Smaków

„przyciągnął”

tysiące

Sierpczan

oraz przyjezdnych gości z różnych stron Polski na wielkie wydarzenie kulturalne.
Przez trzy dni na scenie grali i śpiewali artyści reprezentujący różne gatunki muzyki:
B.R.O. Donguralesko, Cleo , Perfect, Łobuzy , Zenek Martyniuk. Poza koncertami
można było spróbować lokalnych przysmaków i napojów.
XXII Przegląd Twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych tradycyjnie
zorganizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd
Rejonowy w Sierpcu, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, Burmistrza i Radę Miasta
Sierpc oraz Starostwo Powiatowe w Sierpcu. Całe przedsięwzięcie odbyło się
również pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpca Jarosława Perzyńskiego.
Otwarcia przeglądu dokonali Jarosław Żmijewski – Dyrektor CKiSz w Sierpcu
oraz Józef Bieńkowski – Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI. Jak co roku
na naszej scenie gościliśmy zespoły m. in. z Lubicza Dolnego, Włocławka, Płocka,
Drobina,

Brudzenia

Dużego,

które

przedstawiły

różnorodne

programy

artystyczne, choć w tym roku mile widziany był choć jeden utwór
S. Moniuszki. Podczas przeglądu
panowała

miła

atmosfera,

mnóstwo muzyki, tańca i śpiewu.

Ryc. 18. Przegląd twórczości Emeryckich
Zespołów Artystycznych

Projekt „Poszukiwacze Talentów. 1 października odbyła się uroczysta gala dla
wyłonionych-utalentowanych

dzieci

ze

szkół

podstawowych

nr

2

i

3

w Sierpcu. Projekt zakładał wyjście z ofertą do dzieci klas I-III, które podczas zajęć
z instruktorami miały okazję spróbować swoich sił w tańcu sportowym, ludowym
i teatrze oraz odkrycie w dzieciach i danie sygnału rodzicom, że dziecko
ma talent, który, jeśli tylko chce, można rozwijać poprzez zajęcia dodatkowe.
Osoby wyłonione przez prowadzących otrzymały podczas gali Certyfikaty
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talentu w danej dziedzinie, a ich rodzice Listy gratulacyjne z informacją
i zaproszeniem na zajęcia do Centrum Kultury i Sztuki oraz do Szkoły Tańca
Art-Dance.
„Argentine

Day”

-

koncert

zespołu

LAS

HERMANAS

VERA.

W sali widowiskowej Centrum gościem honorowym była Jej Ekscelencja
Pani

Ana

Maria

Pani

Ambasador

Ramirez
przed

Ambasador

koncertem

Republiki

wygłosiła

Argentyny

przemówienie.

w

Polsce.

W

swoim

wystąpieniu powiedziała, że: „Wybór Sierpca jako etapu europejskiej podróży
sióstr Vera nie jest przypadkowy. W tym mieście znajduje się ZS nr 1 im. gen. Jose
de San Martin, jedyna placówka w Polsce, która nosi imię Ojca naszego narodu”.
Podczas koncertu usłyszeliśmy utwory w wykonaniu sióstr Bonni i Rafaeli Vera
przy muzyce Fernando Correa- akordeon i Fernando Soto – gitara. Tego wieczoru
ze sceny wręcz „kipała” pozytywna energia, a dźwięki temu towarzyszące
to pełne radości, optymizmu i miłości wykonania utworów. Niesamowite
wrażenie robiły pełne energii wokalistki i świetni muzycy wydobywający
z instrumentów dźwięki z duszą i zaangażowaniem. Można było zauważyć,
że wykonawcy na scenie kochają to co robią i chcą opowiedzieć jak najlepiej
potrafią o kraju, z którego pochodzą. Publiczność nie skąpiła braw dla artystów.
Po koncercie wszyscy widzowie zostali zaproszeni na poczęstunek, gdzie mogli
skosztować

kilku

przysmaków

argentyńskich

i

napić

się

Yerba

Mate.

Zainteresowanie wieczorem było imponujące.
„Świadomy i bezpieczny Senior inwestycją w życie i zdrowie”. Szkolenie
zorganizowane dla słuchaczy Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
we współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Płocku. Informacje przekazane słuchaczom podczas szkolenia
pozwalają na bieżąco wdrażać i stosować je w życiu codziennym.
Po szkoleniu uczestnicy podziękowali prowadzącym za przyjacielską atmosferę,
profesjonalizm, życzliwość, uśmiech, empatię i pozytywną energię.
XI Sierpeckie Mikołajki. Już po raz 11 odbyły się Sierpeckie Mikołajki, na które
zaprosiła Rada Miasta Sierpca, Burmistrz Miasta Jarosław Perzyński oraz Centrum
Kultury i Sztuki w Sierpcu. Rano dzieci mogły obejrzeć Mikołajkowe seanse
filmowe w promocyjnej cenie wraz ze słodką niespodzianką, wśród dzieci
rozlosowano także drobne upominki od Kinads. Po południu Mikołaj witał dzieci
przed budynkiem, a Śnieżynki zapraszały słodkim poczęstunkiem do wspólnej
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zabawy.

Na

scenie

widowiskowej

Ferajna

Berniego

zachęcała

dzieci

do poszukiwania Świętego Mikołaja śpiewając i opowiadając ciekawe
opowieści. Dzieci z ochotą brały udział we wspólnej zabawie razem z artystami
na scenie. Dla starszych dzieci przygotowano zabawę polegającą na wykonaniu
zadań w wyznaczonych na planie miejscach, gdzie rozwiązywały rebusy,
zagadki, pokonywały mnóstwo przeszkód, ażeby w końcu dotrzeć do Świętego
Mikołaja „złowić” prezenty. Wolontariuszki malowały buzie dzieciom, miłośnicy
rysunku stworzyli mega kolorowankę. Uczestnicy konkursu na „Ozdobę
choinkową” czekali na jego rozstrzygnięcie. Po wręczeniu nagród wszyscy
laureaci zawiesili swoje ozdoby na choince. Tak ubrane drzewko świąteczne
można zobaczyć na I piętrze CKiSz w Sierpcu. Po raz kolejny przez
całe popołudnie uczestników Sierpeckich Mikołajek częstowali przepysznymi
naleśnikami przedstawiciele Osiedla Nr 1 w Sierpcu. Wieczorem nie zabrakło
także niespodzianki dla tych starszych odbiorców. Na wieczorny seans w kinie
zaprosiliśmy w promocyjnej cenie biletu, którzy również dostali słodki upominek.
Koncert sylwestrowy, który był podróżą do roztańczonego i magicznego
Wiednia, rozbrzmiewały najpiękniejsze arie, duety, walce i polki Johanna
Straussa, Franca Lehara, Imre Kalmana oraz arie i duety wszech czasów innych
kompozytorów. Tegoroczny koncert w wykonaniu New Opera Kiev Orchestra
oraz europejskiej klasy solistów kijowskiej sceny operetkowej i operowej, przeniósł
słuchaczy do ojczyzny walca prezentując światowy kunszt wokalny. Solistami
są laureaci międzynarodowych konkursów wokalnych, którzy na co dzień
są solistami opery kijowskiej i odeskiej, a także gościnnie wykonują główne partie
w operach włoskich. Mykola Shuliak tenor to laureat konkursu wokalnego
Metropolitan Opera. Ta niezwykła gala wzbogacona została wirtuozerskim
tańcem par tanecznych, barwnymi kreacjami i bogatą choreografią. Artyści
na co dzień pracujący w teatrze to muzycy, soliści i tancerze prezentujący
najwyższy poziom, biorący udział w projektach międzynarodowych, a także
laureaci znaczących międzynarodowych konkursów wokalnych. Zabrzmiały
największe przeboje Króla walca Johanna Straussa, nie zabrakło także
popisowych arii i duetów z najsłynniejszych operetek „Zemsta Nietoperza”,
„Księżniczka Czardasza”, „Baron Cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Kraina
Uśmiechu”. Publiczność usłyszałą między innymi walc „Nad pięknym modrym
Dunajem”, arię Barinkaya „Wielka sława to żart”, duet wszech czasów „Usta
71
Sierpc

sierpc_official

www.sierpc.pl

RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SIERPC | 2019
milczą dusza śpiewa”, polkę Trisch - Trasch jak i marsza Radeckiego. Koncert
swoim charakterem nawiązywał wiernie do tradycji wielkich wiedeńskich gali
noworocznych koncertów odbywających się w Wiedniu. Wspaniali artyści,
światowe głosy, bogactwo strojów, nowatorstwo choreografii wzbogacone
wirtuozerskim tańcem par baletowych to bogactwo doznań artystycznych
w najlepszym wykonaniu.

2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Sierpcu
Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi bogatą działalność kulturalną
i edukacyjną na terenie miasta Sierpca popularyzując książkę i czytelnictwo.
Organizowane są liczne spotkania dla różnych grup wiekowych mające na celu
zachęcenie do spędzania czasu z książką. W Budynku Głównym MBP mieści się
Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci i młodzieży, Czytelnia
dla dorosłych. Na terenie miasta prowadzona jest również Filia biblioteczna MBP.
Różnorodność działań proponowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną
to m. in. spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych (Joanną Olech, Romanem
Czejarkiem, Błażejem Torańskim); prelekcje i odczyty dotyczące wybranych
zagadnień, m. in. z okazji obchodów roku Andersa z p. Anną Kocięcką, Jackiem
Łapińskim pt. „Pasja zamiast nałogów – chyba, ze nałóg namiętnego czytania.
Siła codziennych nałogów” czy „Jak osiągnąć mistrzostwo osobiste”; wystawy
tematyczne

opatrzone

bogatym

komentarzem

przygotowanym

przez

bibliotekarzy (Sport to moje hobby – Wystawa osiągnięć sportowych Doroty
Gadzińskiej , Herling Grudziński i inni pisarze w armii gen. Andersa, 1 września… 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, Nasza Niepodległa, Juliusz Słowacki).
Biblioteka
w

włącza

ramach

akcji

się

w

„Zima

akcje
w

aktywnego

Mieście’2019”

spędzania
i

„Lato

wolnego
w

czasu

Mieście’2019”

współfinansowanych ze środków miejskich. Popularyzuje książkę i czytelnictwo
proponując działania na terenie miasta, włączając się w akcje ogólnopolskie
i ogólnoświatowe m.in. Narodowe Czytanie, Cała Polska czyta dzieciom,
Bookcrossing, Tydzień Książki Zakazanej.
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Ryc. 19-20. Spotkanie z Romanem Czejarkiem

Wychodząc

naprzeciw

oczekiwaniom

najmłodszych

czytelników

w Oddziale dla dzieci i młodzieży i Filii bibliotecznej nr 2 zorganizowane został
spotkania literacko – plastyczne dla przedszkolaków i dzieci z kl. I – III ze szkół
podstawowych z terenu miasta. Tematyczne spotkania z literaturą odbywają się
przy okazji obchodzonych nietypowych świąt, m. in. Światowego Dnia Kota, Dnia
Dinozaura, Dnia Ptaków. Tematyka zajęć proponowanych przez książnicę
cieszyła się popularnością także wśród młodzieży, prezentowanie księgozbioru,
zabawa

literaturą,

poznawanie

historii

naszego

regionu

i Polski, to tylko niektóre z proponowanych działań mających na celu
zachęcenie do skorzystania z oferty Biblioteki. Z okazji Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego w Czytelni i Filii bibliotecznej nr 2 odbyły się zajęcia
dla dzieci i młodzieży z sierpeckich szkół dotyczące mowy ojczystej. Były one
doskonałą okazją do ekspozycji księgozbioru naukowego, m. in. słowników
i encyklopedii.
Otwierając się na potrzeby mieszkańców kontynuuje akcje, które na stałe
wpisały się w kalendarz imprez, jak również wprowadza nowe inicjatywy mające
na celu wychodzenie z książką poza mury biblioteki:
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„Kiermasz wolnych książek” – 11 edycja akcji, podczas której mieszkańcy miasta
Sierpca mogli zakupić książki wycofane z księgozbioru.
„Podziel się książką …”, po raz trzeci książnica przekazała książki podarowane
przez naszych czytelników na Oddział Ginekologiczno – Położniczy SPZZOZ
w Sierpcu. To już trzecia biblioteczka powstała z inicjatywy biblioteki mająca
uprzyjemnić pobyt pacjentom w szpitalu, jak również otworzyć się na potrzeby
społeczności lokalnej.
„Uwolnij swój talent” – warsztaty plastyczne pod kierunkiem Wojciecha
Witkowskiego w Oddziale dla dzieci. Biblioteczny Klub Malucha, zajęcia dla
najmłodszych,

podczas

których

dzieci

poznawały literaturę dziecięcą w formie
zabawy.
Zgłoś

seniora

–

wychodząc

potrzebom

naprzeciw

osób

i z niepełnosprawnością

starszych
zaproponowaliśmy

mieszkańcom miasta usługę dostarczenia
książki do domu.
Dzielnicowy bliżej nas – we współpracy
z Komendą Powiatową Policji, Zarządem
Osiedla

nr

7

i

Urzędem

Miasta

w

Filii bibliotecznej nr 2 zostały wznowione
spotkania

dla

mieszkańców

osiedla

z dzielnicowym. Mieszkańcy mogą zgłosić
swoje problemy i omówić nurtujące zagadnienia w przyjaznym miejscu.
Ryc. 21. Akcja „Zgłoś Seniora”

Biblioteczne pożegnanie lata - pierwszy piknik biblioteczny zorganizowany
na pożegnanie lata mający na celu wyjście z książką poza mury biblioteki,
promocji książki i popularyzacji czytelnictwa.
Biblioteka aktywnie współpracuje z przedszkolami, szkołami i instytucjami
z terenu miasta Sierpca. Łącznie w 2019r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło
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się 147 imprez o charakterze edukacyjnym i
kulturalnym, w którym wzięło udział 4187
uczestników.

Ryc. 22. Biblioteczne pożegnanie lata
Tabela nr 13. Dane statystyczne

LICZBA WOLUMINÓW (Biblioteka Główna + Filia nr 2)
68 607

LICZBA ZBIORÓW SPECJALNYCH (materiały audiowizualne w tym audiobooki)
3 201
ILOŚĆ ZAPISANYCH UŻYTKOWNIKÓW
BIBLIOTEKA GŁÓWNA

ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

FILIA NR 2

1 572

993

636

RAZEM: 3 201
ILOŚĆ AKTYWNIE WYPOŻYCZAJĄCYCH CZYTELNIKÓW
BIBLIOTEKA GŁÓWNA

ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

FILIA NR 2

1 493

919

601

RAZEM: 3 013

ILOŚĆ WYPOŻYCZEŃ
BIBLIOTEKA GŁÓWNA

ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

FILIA NR 2

41 519

18 748

1 542

RAZEM: 75 464
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Klub Senior +
W budynku Filii bibliotecznej nr 2 w ramach projektu współfinansowanego
ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+ 2015 – 2020 znajduje się siedziba Klubu „Senior+”
w Sierpcu. Spotkania cykliczne odbywały się trzy razy w tygodniu, uczestnicy
Klubu

uczestniczyli

w

różnego

rodzaju

spotkaniach

tematycznych,

m. in. Klubie Dyskusyjnym Książki, Nasze małe pasje, Klub Gier, Rękodzieło.
Seniorzy mieli możliwość na zajęciach „Angielski w pigułce” poznać podstawy
języka angielskiego. Dużą popularnością cieszyły się spotkania integracyjne,
których przewodnie tematy uczestnicy ustalali sami, m. in. spotkanie wigilijne.

Ryc. 23. nr Senior+ - wyjazd do Ciechocinka
Ryc. 24. Piknik członków Klubu Senior +

Odbywały się również spotkania ze specjalistami: kosmetologiem,
pielęgniarką,

radcą

prawnym,

pracownikiem

ZUS

czy

apteki.

Seniorzy

uczestniczyli w piknikach na świeżym powietrzu: „Senior aktywny i kreatywny
(we współpracy z Komendą powiatową Policji i Zarządem Osiedla nr 7)
oraz pikniku połączonego z zajęciami fitness. Atrakcją były dwa wyjazdy
integracyjne

członków

Klubu

do

Ciechocinka

(wrzesień)

i

do

Teatru

Dramatycznego na spektakl do Płocka połączonego ze zwiedzaniem Muzeum
Mazowieckiego. Klubowicze w ramach spotkań w Klubie Senior + uczestniczyli
w wyjściach do Muzeum Wsi Mazowieckiej, co było pretekstem do rekreacji
ruchowej na świeżym powietrzu. Mieli również okazję zwiedzić Państwową
Powiatową Straż Pożarną w Sierpcu, jak również komendę Powiatową Policji
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w Sierpcu. W ramach działań w Klubie Senior + została zorganizowana wystawa
pucharów

i

medali

sierpeckiej

biegaczki.

Spotkanie

było

motywacją

do zachęcenia klubowiczów do aktywnego spędzania czasu na świeżym
powietrzu, a także motywacji, że w każdym wieku można biegać.
Łącznie zorganizowano 187 spotkań członków Klubu, w których
uczestniczyły 4132 osoby.
Działania organizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu w formie
fotorelacji

opatrzone

komentarzem,

umieszczane

są

na

stronie

www.mbp.sierpc.pl i portalu społecznościowym FB.

3. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc 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 trakcie 2019 roku gościliśmy w Sierpcu 2 wycieczki obcokrajowców, którym
to Pracownia udzieliła konsultacji historycznych, goście odwiedzili miejsca
związane z genealogią ich rodzin. Były to odpowiednio:
-

delegacja Żydów w ramach projektu „Żydzi – zapomniani mieszkańcy
Sierpca”, która gościła w Szkole Podstawowej nr 3, następnie udała się
na wycieczkę po mieście.

-

wycieczka rodziny Ores, którą oprowadzaliśmy 9 sierpnia 2019 r.

Dzięki tym działaniom pozyskano nowe materiały oraz wiedzę na temat
interesujących nas miejsc.
Jednostka uczestniczy praktycznie we wszystkich wydarzeniach związanych
z życiem miasta w terenie jego granic. W ciągu 2019 r. wykonano łącznie (po
selekcji) 27 858 fotografii z 184 wydarzeń, umieszczając je w odpowiednich
folderach,

zabezpieczając

na

twardych

dyskach

i udostępniając

zainteresowanym podmiotom.
Przeprowadzono szereg zajęć, wykładów i prezentacji dla dzieci i młodzieży
w siedzibie

Pracowni,

sierpeckich

szkołach

na

terenie

miasta

Sierpca

oraz na terenie powiatu sierpeckiego. W roku szkolnym udzielono konsultacji
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dla uczniów trzech szkół przygotowujących się m.in. do różnego rodzaju
konkursów czy prezentacji.
W 2019 roku przeprowadzono 2 rozbudowane wykłady dla słuchaczy
Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powiązane z dyskusją, których
tematyka dotyczyła najnowszych odkryć i zdjęć pozyskanych przez Pracownię
oraz rozbudowany wykład wraz z pokazem filmu dotyczący sierpeckiej kolei.
W trakcie zajęć wykorzystywany był ekran kinowy, a uczestniczyło w nich
za każdym razem około 150 osób.

Ryc. 25-27. Wernisaż wystawy „Sierpc w epoce
pary”

Ponadto
40

zmian

w

sfotografowano
zabudowie

miasta

wykonując przy tym 1158 fotografii.
Ryc. 28-29. Widok porównawczy
zabudowań przy
ul. Braci Tułodzieckich (1976 – 2019)
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Pozyskano

od

Darczyńców,

a

także

w

wyniku

własnych

poszukiwań

743 materiały archiwalne, w których skład wchodzi:
-

50 dokumentów związanych z miastem Sierpcem i powiatem,

-

409 fotografii z lat 1914 – 2000 związanych z miastem Sierpcem i okolicą,

-

61 artykułów, opracowań i jednostek ze zbiorów Biblioteki Narodowej
w Warszawie,

-

3 nagrania video – wspomnienia,

-

4 stare mapy,

-

kilkanaście artefaktów, które trafiły na stan Pracowni po wystawie
o historii sierpeckiej kolei,

-

na stan Pracowni trafiły przekazane przez siostry zakonne materiały, artefakty,
które były zmagazynowane w domu pielgrzyma – stanowiły one kilka lat temu
Izbę Pamięci,

-

zeskanowaliśmy cyfrowo kronikę plebanii parafii farnej,

-

sfotografowano i zabezpieczono cyfrowo kilkaset jednostek dokumentów
udostępnionych przez Sąd Rejonowy w Sierpcu.
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VIII. SPORT I REKREACJA
1. Infrastruktura sportowa
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 jednostki 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,

-

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
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i informacyjnych w celu popularyzowania sportu, rekreacji ruchowej
i turystyki.
Ryc. 30-32. Infrastruktura sportowa w MOSiR

2. Imprezy sportowo-rekreacyjne
Tabela nr 14. Wykaz imprez sportowo – rekreacyjnych w 2019r.

Nazwa

Ilość uczestników

Miejska liga piłki nożnej halowej (8 drużyn)

80 osób

Nocny rajd żołnierzy wyklętych

200 osób

Mistrzostwa Sierpca w tenisie stołowym

50 osób

Turniej dla WOŚP

10 osób
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Walentynki na lodowisku

30 osób

Memoriał szachowy im. ks. Ludomira Lissowskiego

45 osób

Zajęcia aerobiku i pilates

40 osób

Ogólnopolski memoriał im. T. Szałkuckiego

60 osób

w piłce ręcznej
Turnieje wiosenne mężczyzn i kobiet w piłce siatkowej

150 osób

Turnieje w piłce siatkowej (mężczyzn i kobiet)

160 osób

z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Mikołajkowe turnieje piłki nożnej

60 osób

Grand Prix w tenisie stołowym (6 turniejów)

40 osób

Memoriał im. Jana Kwiatkowskiego w piłce nożnej

60 osób

Miejska Liga Koszykówki

80 osób

Szlachetne Granie – halowa piłka nożna – turniej

90 osób

I Sierpecki Mityng Lekkoatletyczny

80 osób

Grand Prix w Lekkiej Atletyce

70 osób

Pokazowy trening lekkoatletyczny

18 osób

Sportowa konferencja

10 osób

Sekcja lekkoatletyczna

16 osób

XI Biegi Pamięci Narodowej

120 osób

XXVIII memoriał im. R. Bramczewskiego

600 osób

Bieg im. Z. Krzyszkowiaka „Sierpecka Piątka”

60 osób

Turniej siatkówki towarzyszący otwarciu stadionu

30 osób

Rozpoczęcie sezonu rowerowego – Rowerowa Majówka

160 osób

Akcja „Zima w mieście 2019” na sportowo

102 osoby

Akcja „Lato w mieście 2019” na sportowo

84 osoby
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IX. Inwestycje w Gminie Miasto Sierpc
W 2019r. zostały zrealizowane liczne inwestycje i remonty w przestrzeni publicznej.
Mieszkańcy mogą cieszyć się z nowych chodników, wyremontowanych dróg czy
miejsc postojowych. Modernizacje objęły także infrastrukturę oświatową
i sportową. Spółki komunalne z sukcesem realizowały zadania inwestycyjne
z obszaru ochrony środowiska. Niewątpliwie największym przedsięwzięciem
inwestycyjnym była budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz
z urządzeniami oraz dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia siłowni przy
Stadionie Miejskim przy ul. Świętokrzyskiej 26. W poprzednich rozdziałach Raportu,
które odnosiły się do poszczególnych obszarów życia Gminy, wzmiankowano też
o realizowanych w tych obszarach inwestycjach. Zadania w przestrzeni
publicznej

koordynowane

były

przez

Wydział

Inwestycji,

Remontów

i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych UM w Sierpcu. Poniżej zestawienie
wszystkich realizowanych zadań, które daje obraz skali aktywności inwestycyjnej
w całym Mieście.
Tabela nr 15. Inwestycje w mieście

Nazwa zadania

Poniesione koszty

CEL: Poprawa układu drogowego w mieście
1.

Przebudowa chodnika przy ul. ul. Armii Krajowej

123 005,00

(odcinek od ul. Jana Pawła II do bloku Armii
Krajowej 2- str. prawa i od ul. Traugutta do ul.
Dworcowej- strona lewa)
2.

Budowa odwodnienia dróg na osiedlu Zatorze w

99 299,99

Sierpcu
3.

Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II

200 000,00

(odcinek od ul. Piastowskiej do dworca PKS)
4.

Budowa miejsc postojowych w obrębie ul. Braci

111 992,99

Tułodzieckich, ul. Tysiąclecia, ul. Kasztanowej, ul.
Kwiatowej
5.

Budowa ul. Sikorskiego- I i II etap

616 124,99
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6.

Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Marii

149 999,97

Curie- Skłodowskiej
7.

Przebudowa zjazdu przy ul. Piastowskiej

24 230,00

8.

Przebudowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego

71 350,00

9.

Budowa miejsc postojowych za blokiem przy ul.

149 992,00

Narutowicza 15
10.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Armii

19 950,00

Krajowej w Sierpcu na wysokości Specjalnego
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
11.

Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Bema

77 277,32

(od ul. Kilińskiego do ul. Pułaskiego- strona
prawa)
12.

Budowa chodnika ul. Słowackiego

13. Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w

87 999,98
1 184 455,99

kierunku ul. Bobrowej
14.

Budowa ul. Św. Wawrzyńca

273 801,35

15.

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Pogodnej-

26 770,72

I etap
16.

Przebudowa jezdni i chodnika ul. Sienkiewicza

139 210,24

17.

Przebudowa ul. Mikołajczyka

177 589,26

18.

Przebudowa ul. Solskiego

173 500,93

19. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nałkowskiej

80 774,74

20.

Remont nawierzchni na ul. Białobłockiej- I etap

49 963,34

21.

Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza

17 325,00

(odcinek od ul. Wiosny Ludów do Specjalnego
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego- prawa
strona)
22.

Remont chodnika przy ul. Paderewskiego w

19 998,00

Sierpcu
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CEL: Zagospodarowanie na cele społeczne, gospodarcze, edukacyjne i kulturalne
zdegradowanej przestrzeni publicznej (w ramach działań rewitalizacyjnych)
1.

Przebudowa budynku Armii Krajowej 1A w

540 402,00

Sierpcu
2.

Adaptacja pomieszczeń budynku Armii Krajowej

643 941,69

1A w Sierpcu na utworzenie jednostki realizującej
opiekę żłobkową
CEL: Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej i sportowej

1.

Zakup maszyny myjącej do hali sportowej

13 247,10

2.

Rozbudowa monitoringu miejskiego

29 938,72

3.

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia

120 563,76

pomieszczenia siłowni w budynku zaplecza dla
sportowców na Stadionie Miejskim w Sierpcu
4.

Przebudowa Stadionu Miejskiego

2 609 274,35

przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa
budynku zaplecza dla sportowców wraz z
urządzeniami oraz dostawa i montaż
wyposażenia pomieszczenia siłowni
5.

Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana

427 685,00

6.

Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście

437 440,50

Sierpc
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Ryc. 33-38. Budynek zaplecza dla sportowców, siłownia oraz sala fitness

Infrastruktura oświatowa
1.

Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej

228 900,29

nr 3 w Sierpcu
2.

Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3

249 396,44

w Sierpcu

Infrastruktura ochrony środowiska
1.

Budowa wodociągu zasilającego w wodę Ogródek

19 200,00

Działkowy „Malinka” w Sierpcu
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X.
Straż

Porządek publiczny

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

działa

samodzielnie

bądź

wspólnie

z przedstawicielami innych organów. Współpracuje z Policją, Strażą Pożarną,
Pogotowiem Ratunkowym, Komisją Bezpieczeństwa Rady Miejskiej, Służbami,
instytucjami, organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, ochrony
zabytków.
W 2019 roku realizując zadania ustawowe oraz wynikające z przepisów prawa
miejscowego 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,



zabezpieczenie przebiegu uroczystości i imprez na terenie miasta,



zapewnienie ochrony (konwojowanie) kasjerek UM, MOPS, Szkół i Przedszkoli,



bieżącej informacji skierowanych do służb miejskich o ujawnionych usterkach
(wyrwy w jezdniach, uszkodzenia instalacji wod.-kan. i elektrycznych,
uszkodzeniach linii przesyłowych, uszkodzeniach studzienek itp.).,



prowadzenie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania
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Ilościowe wykonanie zadań:
Służby ogółem


843

Patrolowe

404

w tym z Policją

59

- Patrole szkolne

14

- inne działania wspólne

45



Na posterunkach, kontrole

93



Dyżurny / Monitoring ... inne i SPP

287

Kontrole:
w tym


posesji

33



targowiska

218



place zabaw

99



placówki i stoiska handlowe

13



rejony szkół i przedszkoli

887



parki miejskie

770



dworzec PKS /PKP i tereny PKP

660



placówki feryine

12



cmentarze

68



bezdomni

6



P.poż

2



oznakowanie ulic

na bieżąco



kontrola SPP

codziennie - na bieżąco



działania związane ze SMOGIEM

60



Inne

174



Zabezpieczenie miejsc zdarzeń



Eskorty kasjerek UM, MOPS, Szkół i Przedszkoli



Zabezpieczenie imprez i uroczystości i przemarszy



Przekazane informacje do służb miejskich o ujawnionych usterkach,
awariach i nieprawidłowościach

61
341
19

192

(nie jest tu odnotowany szereg informacji przekazywanych bezpośrednio
do służb „na ulicy”)
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Przewieziono do ośrodków 6 osób bezdomnych

W trakcie wykonywania zadań nałożono:
41 mandatów karnych na kwotę 3.900 złotych
Pouczono /poleceń 397
Legitymowano 537 osób
Przekazano KPP 4 osoby
Przeprowadzono 155 rozmów dyscyplinujących w ramach akcji podnoszenia
poziomu bezpieczeństwa pieszych i zakazu jazdy rowerami po chodnikach.
Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców

294

Ilość zastosowanych środków karnych


porządkowi i spok. publicznemu

22



bezpieczeństwu osób i mienia

31



bezpieczeństwu w komunikacji

232



przeciwko obyczajności

18



urządzeniom użytku publicznego

31



ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach



ustawa o wychowaniu w trzeźwości

49



tytoń

12



ustawa o odpadach

8

35

Strażnicy miejscy ponadto wykonywali szereg innych zadań takich jak:


dostarczenie korespondencji służbowej dla potrzeb UM,



zapewnienie transportu dla potrzeb UM,



zapewnienie transportu dla osób bezdomnych,



zabezpieczenie budynku UM



zabezpieczenie budynków jednostek organizacyjnych miasta,



doraźne wspieranie działań policji,



doraźne wspieranie działań JRG,



zabezpieczenie doraźnego łapania zwierząt



doraźne wspieranie organizatorów przy zabezpieczeniu uroczystości, imprez,
zawodów itp.
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wspólne kontrole z pracownikami UM



wspólne kontrole z ZGM, SMLW , TSSE



„STOP 18”



Z nami Bezpieczniej



„Bezpieczna Droga do Szkoły”



„Znicz”



„Niechronieni”,



„Bezpieczne Wakacje” i „Bezpieczne ferie”



Bezpiecznie przejście



Jazda rowerem po chodniku
Od 9 września 2013 roku Straż Miejska prowadzi nadzór i obsługę Strefy

Płatnego Parkowania. W 2019r. uruchomiono SPP w rejonie ul. Wiosny Ludów
i Jana Pawła II. Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 10 parkometrów.
W 2019 roku wydano 87 608 biletów oraz 181 abonamentów na łączną kwotę
127.904,30 zł Stanowisko obsługi monitoringu wizyjnego miasta znajduje się
w siedzibie Straży Miejskiej. Obsługa pracuje w trybie dwuzmianowym. W roku
2019 miejski monitoring został rozbudowany. Na mapie Sierpca powstały nowe
punkty, a także dokonano modernizacji istniejących kamer. Obecnie na terenie
miasta działa 46 kamer zamontowanych na stałe, 1 zestaw przenośny oraz
fotopułapka. Straż Miejska wyposażona jest w oznakowany pojazd służbowy
oraz 2 oznakowane rowery, urządzenie do pomiaru czystości powietrza oraz
urządzenie do pomiaru wilgotności materiałów spalanych w piecach. Ponadto
Strażnicy

posiadają

środki

przymusu

bezpośredniego

-

pałki

TONFA

oraz kajdanki.
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XI. Administracja samorządowa
1. Uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Burmistrza
W 2019 roku Rada Miejska obradowała na 20 sesjach przekazując
Burmistrzowi Miasta do realizacji 151 uchwał w tym:
-

46 uchwał finansowych,

-

41 dotyczących gospodarki gruntami,

-

11 w sprawach oświatowych,

-

8 z zakresu inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych,

-

22 z zakresu spraw komunalnych,

-

5 w sprawach związanych z wyborami ławników sądowych,

-

2 w sprawach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-

9 w zakresie organizacji funkcjonowania Rady Miejskiej Sierpca,

-

7 w sprawach różnych.

Aby wykonać uchwały Rady oraz zadania, które należą do kompetencji
Burmistrza, Burmistrz wydał 153 zarządzenia w następujących sprawach:
-

29 w sprawach finansowych,

-

25 z zakresu architektury i gospodarki gruntami,

-

40 w sprawach oświatowych,

-

1 w sprawach obywatelskich,

-

26 organizacyjnych,

-

3 z zakresu działania straży miejskiej,

-

6 z zakresu spraw komunalnych,

-

23 z zakresu inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

oraz rozpatrzył wiele innych wniosków, podejmując rozstrzygnięcia w formie
decyzji czy postanowień.
W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta przyjął 406 interesantów w
sprawach:

mieszkaniowych,

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego, remontów ulic i chodników, podatków, dzierżawy lub 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 31.12.2019 r.) wynosiła 64 osoby. Jakość świadczonych usług powiązana jest
z

poziomem

posiadanych

przez

pracowników

kwalifikacji.

Spośród

zatrudnionych, 54 osoby legitymują się wykształceniem wyższym. Ponadto 13
pracowników posiada dyplomy ukończenia studiów podyplomowych (w tym
na kilku kierunkach).
Pracownicy Urzędu, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje mają możliwość
skorzystania

z dofinansowania

podyplomowych.

W

2019

kosztów nauki

roku

z

4

do studiów lub

pracownikami

zawarto

studiów
umowy

na dokształcanie. Pracownicy w sposób ciągły doskonalili swoje umiejętności
poprzez udział w szkoleniach tj.:
Ogólna liczba szkoleń - 71,
Ogólna liczba uczestników szkoleń - 152 osoby,
Ogólna liczba przeszkolonych pracowników - 56 osób.
3. Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w Urzędach Stanu
Cywilnego

jako

zadania

zlecone

z

zakresu

administracji

rządowej.

Sporządzono:
420 aktów urodzeń,
145 aktów małżeństw,
312 aktów zgonów,
2152 przypisków w aktach stanu cywilnego,
347 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego.
Wydano:
3808 odpisów aktów stanu cywilnego
218 zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjęć oświadczeń
5 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk.
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W

roku

sprawozdawczym

dokonano

88

czynności

materialno-

technicznych
z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujących sporządzeniem aktu stanu
cywilnego.
Do Rejestru Stanu Cywilnego emigrowano 3728 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

Rzeczypospolitej
długoletnie

Prezydent
Polskiej

pożycie

„Za

małżeńskie”

odznaczono 14 par małżeńskich.
Ryc.39. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Dzieciom,

które

urodziły

się

w

Sierpcu

oraz

posiadają

tutejsze

zameldowanie, wręczane były upominki w postaci body dziecięcego. W 2019r.
takim prezentem obdarowano 90 najmłodszych mieszkańców Sierpca.

Ryc. 40. Upominek dla noworodków
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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 nr 16. Wykaz organizacji pożytku publicznego i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Miasto Sierpc.

l.p.

Nazwa organizacji

Zakres prowadzonej
działalności

1.

2.

Oddział Rejonowy Polskiego

ochrona i promocja

Czerwonego Krzyża w Sierpcu

zdrowia

Stowarzyszenie Chorych na

ochrona i promocja

Stwardnienie Rozsiane,

zdrowia

Opiekunów i Przyjaciół w
Sierpcu
3.
4.

Polski Związek Niewidomych

ochrona i promocja

Koło Terenowe w Sierpcu

zdrowia

Sierpeckie Stowarzyszenie

ochrona i promocja

Osób Niepełnosprawnych i

zdrowia

Chorych na Raka „Szansa na
życie”
5.

Polskie Stowarzyszenie

ochrona i promocja

Diabetyków Zarząd

zdrowia

Powiatowy w Sierpcu
6.

Towarzystwo Krzewienia

promocja zdrowia, kultura,

Kultury Fizycznej „Kubuś” w

rekreacja

Sierpcu
7.

Sierpeckie Stowarzyszenie

promocja sportu

Motocyklistów „Szlif”

motorowego, kultura,
rekreacja
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8.

Chorągiew Mazowiecka

wychowanie, edukacja,

Związku Harcerstwa Polskiego

kultura, sport, wolontariat

Hufiec Sierpc
9.

Polski Związek Emerytów,

kultura, turystyka, rekreacja,

Rencistów i Inwalidów Zarządu

wsparcie osób starszych

Oddziału Rejonowego w
Sierpcu
10.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi

kultura

Sierpeckiej
11.

Towarzystwo Naukowe

nauka, kultura

Płockie
Oddział w Sierpcu
13.

Stowarzyszenie Wspierania

kultura, edukacja, zdrowie,

Inicjatyw Lokalnych „Nasze

ekologia

Zatorze”
14.

Fundacja Edu-Inicjatywa

kultura, edukacja, zdrowie,
ekologia

15.

Powiatowy Szkolny Związek

kultura fizyczna, sport

Sportowy w Sierpcu
16.

Klub sportowy „Taekyon” w

kultura fizyczna, sport

Sierpcu
17.

MKS Mazur Sierpc

kultura fizyczna, sport

18.

MKS „Kasztelan” Sierpc

kultura fizyczna, sport

19.

Uczniowski Klub Sportowy

kultura fizyczna, sport

„Serw” przy SP nr 3 w Sierpcu
20.

Klub Pływacki SHARK

kultura fizyczna, sport

21.

Okręg Mazowiecki Polskiego

wędkarstwo, sport,

Związku Wędkarskiego w

rekreacja, turystyka

Warszawie
Koło nr 120 Miejskie
„Kasztelan” w Sierpcu
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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 2019” przyjęty został
Uchwałą nr 157/XXII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 września 2018 r.
Głównym celem Programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności,
służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta, natomiast
celem

zasadniczym

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. Cele szczegółowe to:
-

zwiększenie

wpływu

mieszkańców

na

kreowanie

polityki

społecznej

w Mieście,
-

tworzenie warunków do budowania współpracy między samorządem,
a Organizacjami,

-

określenie priorytetowych zadań publicznych,

-

zapewnienie

Organizacjom

możliwie

najlepszych

warunków

do prowadzenia działalności na terenie Miasta,
-

wspieranie lokalnych inicjatyw, nowatorskich rozwiązań zwiększających
świadomość obywatelską społeczeństwa oraz działań służących integracji
społecznej mieszkańców Sierpca,

-

zabezpieczenie

środków

finansowych

na

dofinansowanie

działań

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 ustawą
o samorządzie gminnym i innymi ustawami. Współpraca Gminy Miasto Sierpc
z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku miała charakter finansowy
oraz pozafinansowy.
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W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęły 33 oferty, które podlegały
rozpatrzeniu przez Komisję Konkursową powołaną na podstawie Zarządzenia
nr

145/WSK/2018

Burmistrza

Miasta

Sierpca

z

dn.

29

listopada

2018

oraz 7 ofert z pominięciem konkursu (tzw. „małe granty”).
Na realizację współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi pożytku
publicznego w 2019 roku z budżetu Miasta wydatkowano kwotę 1.330.660,00 zł.
3.

Działania prowadzone przez Rady Osiedli

Osiedle jest samorządową jednostką pomocniczą miasta. Stanowi najniższy
szczebel samorządu miejskiego. Jego ukonstytuowanie 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 zarządów osiedli.
Do zadań osiedla należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu
ich zbiorowych potrzeb, a w szczególności:
-

inicjowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia
społeczności osiedla;

-

działanie na rzecz integracji mieszkańców osiedla poprzez organizowanie
czasu
oraz

wolnego szczególnie
organizowanie

dla

różnych

dzieci, młodzieży i

form

opieki

i

osób starszych

pomocy

sąsiedzkiej

dla mieszkańców niepełnosprawnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej;
-

rozwijanie różnych form życia kulturalnego oraz sportowo-rekreacyjnego
dla mieszkańców osiedla;

-

podejmowanie działań mających na celu utrzymanie porządku i czystości
w osiedlu;

-

opiniowanie

spraw

należących

do

zakresu

działania

Samorządu

Mieszkańców Osiedla;
-

współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Burmistrza
konsultacji społecznych w zakresie projektów uchwał dotyczących spraw
o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców osiedla;
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-

występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej lub Burmistrza w sprawach
przekraczających kompetencje Samorządu Mieszkańców Osiedla;

-

współdziałanie z radnymi z terenu osiedla, w tym kierowanie do nich
wniosków dotyczących osiedla;

-

współpraca z Komisjami Rady Miejskiej w zakresie spraw dotyczących
osiedla;

-

zarządzanie

mieniem

komunalnym

oraz

rozporządzanie

dochodami

w odniesieniu do mienia przekazanego osiedlu do korzystania.
Zgodnie z powyższym, każdy z siedmiu zarządów na terenie miasta, aktywnie
uczestniczy

jego

życiu.

Swoimi

działaniami

propagują

wśród

lokalnej

społeczności aktywny tryb życia poprzez organizację wydarzeń sportowych,
m.in. drużynowe mistrzostwa w kręgle, zawody pływackie, czy turnieje piłki
nożnej. Każde z osiedli organizuje dla najmłodszych mieszkańców zabawy
choinkowe, bale karnawałowe, osiedlowy dzień dziecka czy akcje tematyczne
zgodnie z aktualną porą roku: „lato w mieście” oraz „zima w mieście”.
W związku z powyższym, w okresie wakacji i ferii zimowych, dzieci i młodzież nie
mogą narzekać na brak zajęć. Na każdym z osiedli czeka na nich szereg atrakcji.
Poprzez organizację imprez zachęcają mieszkańców w każdym wieku
do różnych aktywności m.in. konkurs na najładniejszy balkon i ogródek
współorganizowany przez Zarząd Osiedla nr 7 oraz Spółdzielnię Mieszkaniową
Lokatorsko-Własnościową w Sierpcu, wspólne ubieranie choinki w okresie
Bożego Narodzenia czy Osiedlowy Sylwester. W celu integrowania starszych
mieszkańców osiedla, organizowano różnorodne imprezy oraz wyjazdy. Zarząd
Osiedla nr 3 świętował „Dzień Działkowca” podczas którego miało miejsce
rodzinne grillowanie na terenie ogródków działkowych. Zarząd Osiedla nr 2
połączył rozrywkę z edukacją i zorganizował dla mieszkańców piknik rodzinny,
na którym nie zabrakło integracji oraz dobrej muzyki, a także pogadanki
dzielnicowego osiedla na temat bezpieczeństwa. Ponadto wspólnie z osiedlem
nr 7, zorganizował dla mieszkańców wycieczkę do Ciechocinka na XXIII Festiwal
Piosenki i Kultury Romów. Nie zabrakło także wyjazdów do teatru, opery oraz
imprezy okolicznościowej jaką jest Bal Seniora, który z roku na rok cieszy się coraz
większą popularnością – nie tylko wśród seniorów.
Mieszkańcy aktywne uczestniczą w czynach społecznych, na rzecz lokalnej
społeczności. Na osiedlu nr 3 odbyła się akcja „Sprzątanie świata”. Posprzątane
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zostało boisko oraz obszar wokół bloków znajdujących się na terenie osiedla.
Natomiast na osiedlu nr 7 zarząd osiedla regularnie dba o boisko sportowe
ogólnodostępne dla mieszkańców, przy Liceum Ogólnokształcącym.
Zarządy

Osiedli

chętnie

włączają

się

w

uczestnictwo

w

akcji

„Rowerowa majówka” organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sierpcu.
Tabela nr 17. Zarządy Osiedli na terenie Gminy Miasto Sierpc

l.p.
1.

Osiedle
nr 1

Zarząd Osiedla
Tomasz

Kowalski

Ulice wchodzące w skład osiedla
– Generała Władysława Andersa, Stefana

Przewodniczący

Batorego, Jarosława Dąbrowskiego, Jana

Zarządu Osiedla

Długosza,

Majora

Henryka

Alicja Cześnik

Dobrzańskiego,

Władysława

Jagiełły,

Michał Roznoch

Kazimierza Wielkiego, Hugo Kołłątaja,

Dariusz Grabowski

Królowej

Krzysztof Lorek

Księcia Witolda, Józefa Poniatowskiego,

Urszula Matczak

Władysława

Krzysztof Krasiński

Sobieskiego, Władysława Warneńczyka,
Zawiszy

Jadwigi,

Królewska,

Reymonta

Czarnego,

,

Krótka,

Jana

Żwirki

i

III

Wigury,

KOMISJA REWIZYJNA:

Artyleryjska, Czwartaków, Emilii Plater,

Zbigniew Jakóbowski

Kazimierza Pułaskiego, Saperska, Ułańska,

Anna Motyka

Józefa Bema , Górna, Kasztelańska, Jana

Marcin Wiśniewski

Kilińskiego,

Podgórna,

11

Listopada,

Pl. Kardynała Wyszyńskiego, Akacjowa,
Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich,
Cicha, Dobra, Bartosza Głowackiego,
Instalatorów,
Kalinowa,

Jasna,

Tadeusza

Jaśminowa,

Kościuszki,

Miła,

Magnoliowa,

Ogrodowa,

Pogodna,

Powstańców,

Rypińska,

Sielska,

Spacerowa, Spokojna, Wiejska, Łagodna,
Włościańska,

Wojska

Polskiego,

Wróblewskiego, Ziemiańska. Magnacka.

99
Sierpc

sierpc_official

www.sierpc.pl

RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SIERPC | 2019
2.

nr 2

Maria Olejniczak –

Gabriela Narutowicza, Krzysztofa Kamila

Przewodnicząca

Baczyńskiego,

Zarządu Osiedla

Łąkowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Leona

Małgorzata Brzezińska

Kruczkowskiego, Konstytucji 3 Maja, Zofii

Robert Domagała

Nałkowskiej,

Grzegorz Dybowski

Księcia Wacława, Jaśka Pilika, Biskupa

Grażyna Kowalska

Floriana, Farna, Benedyktyńska, Stefana

Marzena Stawska

Żeromskiego, Bolesława Prusa, Generała

Joanna

Józefa Hallera, Zielona, Zaścianek, Hoża,

Szewczykowska

Malinowa, Poziomkowa, Jagodowa.

Bobrowa,

Pl.

Bojanowska,

Fryderyka

Chopina,

KOMISJA REWIZYJNA:
Teresa Jankowska
Anna Sobocińska
Jarosław Żmijewski
3.

nr 3

Mariusz Czajkowski –

Borkowska,

Stefana

Jaracza,

Przewodniczący

Mieczysława Karłowicza, Jana Matejki,

Zarządu Osiedla

Adama

Leszek Bieńkowski

Słowackiego, Ludwika Solskiego, Juliana

Waldemar

Tuwima, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana

Frydrychowicz

Kamila Norwida, Stanisława Moniuszki,

Nina Smulska

Szpitalna,

Melania Szałkucka

Wincentego

Dorota Żbikowska

Konopnickiej,

Św.

Wawrzyńca,

Dariusz Żendarski

Białobłocka,

Józefa

Piłsudskiego,

KOMISJA REWIZYJNA:

Ignacego

Tomasz Kobyłecki

Sosnowa,

Piotr Rogowski

Lipowa.

Mickiewicza,

Stanisława
Witosa,

Juliusza

Wyspiańskiego,
Płocka,

Paderewskiego,
Władysława

Marii

Leśna,

Sikorskiego,

Marzena Witkowska
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4.

nr 4

Aleksandra

Kurta

– Stefana Grota Roweckiego, Słoneczna,

Przewodnicząca

Piastowska od nr 1 do 72 po stronie

Zarządu Osiedla

parzystej i do nr 41 po stronie nieparzystej,

Kazimierz Czermiński

Aleksandra Fredry, Kasztanowa, Mikołaja

Jolanta Grodzicka

Kopernika,

Marek Krydziński

Kwiatowa, Parkowa, Braci Tułodzieckich,

Anita Pacholec

Tysiąclecia,

Elwira Rudowska

Przemysłowa, Osiedlowa.

Jana

Kochanowskiego,

Świętokrzyska,

Browarna,

Wojciech Skorłutowski
KOMISJA REWIZYJNA:
Arkadiusz Lorek
Robert Smykowski
Michał Śniegota
5.

nr 5

Iwona Ocicka –

Władysława Broniewskiego, Dworcowa,

Przewodnicząca

Konstantego

Zarządu Osiedla

Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Armii

Jolanta Dzięgielewska

Krajowej,

Mariusz Kluska

Stanisława Mikołajczyka, Gen. Franciszka

Adam Kurta

Kleeberga, Zachodnia, Jana Pawła II -

Anita Gad-Turalska

bloki od nr 2 do nr 18 oraz domy

Małgorzata

jednorodzinne

Strzegowska

Wyzwolenia, Wiosny Ludów.

Ildefonsa

Gałczyńskiego,

Romualda

od

Nr

Traugutta,

1

do

Nr

17,

KOMISJA REWIZYJNA:
- Patrycja Gad
- Paweł Bieńkowski
- Marta Sołdańska
6.

nr 6

Aleksandra

Bolesława Chrobrego, Władysława I – go

„Zatorze” Grzybowska –

Hermana,

Kolejowa,

Przewodnicząca

Krasickiego,

Władysława

Zarządu Osiedla

Mieszka

Justyna Babecka

Sempołowskiej,

Edyta Jagodzińska

Staszica, Targowa, Piotra Ściegiennego,

Andrzej Kamiński

Ziemowita, Konrada I Mazowieckiego, Św.

I

,

Ignacego
Łokietka,

Miłobędzka,
Smolna,

Stefanii

Stanisława
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Beata Kwiatkowska

Wojciecha, Dobrawy, Leszka Białego,

Piotr Pakieła

Przemysława

Anna Szynkowska

Bolesława

KOMISJA REWIZYJNA:

II

Paweł Kluge

Odnowiciela,

Beata Mikucka

III

Piotr Rzeszotarski

Wygnańca

II,
II

Henryka

Brodatego,

Śmiałego,

Kazimierza

Sprawiedliwego,

Kazimierza
Bolesława

Krzywoustego,

Władysława

,Piastowska

II
od

nr 74 po stronie parzystej i od nr 43 po
stronie nieparzystej do końca Piastowskiej,
Anny Piniarowicz, Ks. Leona Pomaskiego,
Chojnackiego.
7.

nr 7

Przemysław Burzyński

Jana Pawła II – bloki: od Nr 24 do Nr 46

– Przewodniczący

oraz domy jednorodzinne na ul. Jana

Zarządu Osiedla

Pawła II od Nr 33 do końca ul. Jana Pawła

Paweł Będzikowski

II, Sucharskiego, Wspólna, Okulickiego,

Danuta Cicha

Polna.

Joanna Frej
Maciej Malanowski
Arkadiusz Muszyński
Grzegorz Wochowski
KOMISJA REWIZYJNA:
Mariusz Grzelecki
Jadwiga Osiecka
Teresa Poraszka
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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 2019
wydano 414 028,28 zł.
W ramach patronatu honorowego Burmistrza Miasta Sierpca objęto patronatem
39 wydarzeń, m.in.: sportowe i kulturalne, konkursy, zawody wędkarskie oraz
udział

reprezentantów

Gminy

Miasto

Sierpc

na

zawodach

o szczeblu krajowym i międzynarodowym. Wykonano 13 526 zdjęć z miejskich
imprez, wydarzeń kulturalnych, zrealizowanych inwestycji oraz widoków i pejzaży
miejskich.
W zakresie promocji w mediach społecznościowych opublikowano:
-

512 artykułów informacyjnych na stronie internetowej www.sierpc.pl,

-

529 postów na miejskim Facebooku,

-

13 postów na Facebooku Sierpeckiej Dziesiątki,

-

218 postów na profilu miasta na Instagramie,

-

46 materiałów filmowych na kanale „Nasz Sierpc TV” w serwisie Youtube.

Biuro ds. Promocji i Komunikacji otrzymało do publikacji i opublikowało
na

stronie

internetowej

miasta

oraz

w

mediach

społecznościowych

64 ostrzeżenia meteorologicznych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
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Tabela nr 18. Wykaz zjawisk meteorologicznych

l.p.

Rodzaj zjawiska

Liczba ostrzeżeń

1.

Intensywne opady śniegu

1

2.

Oblodzenie

5

3.

Pył zawieszony PM 10

5

4.

Pył zawieszony PM 2,5

3

5.

Opady marznące

8

6.

Silny wiatr

12

7.

Burze z gradem

1

8.

Intensywne opady deszczu

1

9.

Silna mgła

3

10.

Silny deszcz z burzami

4

11.

Upał

9

12.

Stan zagrożenia hydrogeologicznego

1

13.

Intensywne opady deszczu z burzami

1

14.

Przymrozki

4

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

Ryc. 41. Biuletyn „Nasz Sierpc”
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2. Organizacja imprez
ROK 2019 ROKIEM GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA w SIERPCU
Rada Miejska Sierpca Uchwałą Nr 33/IV/2018r. podjętą 28 grudnia 2018r.
ustanowiła

rok

2019

Rokiem

gen.

Władysława

Andersa

w

Sierpcu.

Na jej mocy organizatorami obchodów stała się Rada Miejska oraz Burmistrz
Miasta Sierpca, natomiast współorganizatorami – miejskie jednostki oświatowe
i kulturalne. Celem opracowania oraz realizacji programu obchodów powołane
zostało 11-osobowe Kolegium Koordynujące w składzie: Piotr Nowakowski –
Zastępca Burmistrza Miasta Sierpca (Przewodniczący), Dariusz Malanowski Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca, Kazimierz Czermiński – Pomysłodawca
obchodów Roku gen. Władysława Andersa w Sierpcu, Waldemar Frydrychowicz
– Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sierpca Radni Rady Miejskiej Sierpca:
Barbara Gil, Joanna Szewczykowska, Krzysztof Rudowski, Sławomir Wojciech
Jaworowski i Wojciech Skorłutowski, Michał Weber – Dyrektor Pracowni
Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpcoraz Marek Z. Zdrojewski – Naczelnik
Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Sierpcu. W ramach obchodów:


24.01.2019r. ogłoszony został przeznaczony dla uczniów konkurs na logo
obchodów Roku gen. Władysława Andersa w Sierpcu, który zaowocował
złożeniem aż 37 prac plastycznych, spośród których zwyciężył logotyp
autorstwa ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 – Wiktora Kaczyńskiego,

Ryc. 42. Wybór prac konkursowych
Ryc. 43. Logo obchodów Roku gen. Wł. Andersa w Sierpcu
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w kwietniu na stronie sierpc.pl opublikowany został obszerny materiał
autorstwa Dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc –
Michała

Webera

poświęcony

obecności

Nowogródzkiej

Brygady

Kawalerii w Sierpcu i okolicach w 1939r.,


równocześnie

Miejska

Biblioteka

Publiczna

im.

Zofii

Nałkowskiej

udostępniła wystawę pt. Gustaw Herling Grudziński i inni polscy pisarze
w Armii gen. Władysława Andersa,


oryginalną formułą upamiętnienia obecności Generała w Sierpcu były
zorganizowane 10.05.2019r. wspólnie przez SP Nr 2 i Zarząd Osiedla Nr 4
zawody rekreacyjno – sportowe Roll pamięci – ku czci gen. Władysława
Andersa. Dla licznie przybyłych uczestników stały się one nie tylko okazją
do sportowej rywalizacji, ale także szczególną lekcją historii,



także w maju 2019r. w MBP z uczniami spotkali się dwukrotnie – pasjonat
lokalnej

historii

Kazimierz

Czermiński

opowiadając

o

generale

oraz niezwykłym kapralu – niedźwiedziu Wojtku oraz nauczyciel historii
w Gimnazjum Miejskim – Anna Kocięcka przybliżając szlak bojowy wojsk
dowodzonych przez gen. Andersa.

Ryc. 44-45. Obchody 75-tej rocznicy bitwy pod Monte Cassino



w 75. rocznicę zwycięskiej bitwy o Monte Cassino odbyły się uroczystości
upamiętniające to niezwykle doniosłe wydarzenie. Złożyły się na nie:
celebrowana przez Dziekana Dekanatu Sierpeckiego ks. dra Tomasza
Kadzińskiego Msza Święta, uroczysty przemarsz ulicami miasta oraz apel
pamięci w Parku im. gen. Władysława Andersa zwieńczony mini
koncertem w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Goleszyna,
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22.05.2019r. nastąpiło rozstrzygnięcie zorganizowanego przez Gimnazjum
Miejskie Międzyszkolnego Konkursu Z miłości do niepodległej Ojczyzny.
Gen. Władysław Anders – Wielki Polak XX w. Do rywalizacji konkursowej
przystąpiło łącznie 55 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych. Jego laureaci zostali uhonorowani przez
Burmistrza pamiątkowymi dyplomami oraz zestawami upominków,

Ryc. 46. Rozstrzygnięcie konkursu
„Z miłości do Ojczyzny”



23.05.2019r. dokonano rozstrzygnięcia adresowanego do przedszkolaków
oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych VIII Konkursu Plastycznego
Wychodzę do Parku im. gen. Władysława Andersa i …. Zwycięskie prace
w I i II kategorii (Zosia Słomińska – MP Nr 3 i Laura Czapiewska – SP Nr 2),

Ryc. 47. Wybór prac konkursowych
w konkursie plastycznym „Wychodzę do
Parku im. gen. Władysława Andersa i…”

Tego samego dnia w budynku MBP odbył się wernisaż przygotowanej przez
PDDMS wystawy o sierpczanach i mieszkańcach okolic Sierpca, którzy walczyli
pod rozkazami gen. Władysława Andersa. W dalszej części spotkania
nagrodzeni zostali finaliści zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3
konkursu plastycznego Czas wojny – czas pokoju,
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13.06.2019r. w sali wystawowej MBP Michał Weber – Dyrektor PDDMS
wygłosił odczyt pod tytułem Sierpczanie w Armii gen. Władysława
Andersa,
Ryc. 48. Odczyt w MBP



od 1.09.2019r. w MBP została wyeksponowana składająca się z 17 plansz
tematycznych wystawa poświęcona 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej

ukazująca

najważniejsze

etapy

działań

wojennych

ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu wojny i okupacji w Sierpcu
i na terenie powiatu sierpeckiego,


17.09.2019r. w Parku im. gen. Władysława Andersa MOSiR zorganizował
XI Biegi Pamięci Narodowej,



także 17.09.2019r. w wypełnionej sali widowiskowej CKiSz-u odbyła się
uroczystość Wrzesień 1939. Pamiętamy. Jej celem było upamiętnienie
żołnierzy wojny obronnej prowadzonej przez Polskę wobec dwóch
agresorów – III Rzeszy oraz Związku Sowieckiego. Po okolicznościowym
wystąpieniu Zastępcy Burmistrza – Piotra Nowakowskiego i niezwykle
efektownym montażu słowno – muzycznym w wykonaniu uczniów SP Nr 3
wyemitowany został film fabularny „Tajemnice Westerplatte”,
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Ryc. 49-50. Uroczystość „Wrzesień 1939 – Pamiętamy”



w trzy dni później PDDMS we współpracy z MBP zorganizowała
dla członków Klubu Senior + wycieczkę po starej części Sierpca śladami
upamiętniającymi pobyt żołnierzy Nowogródzkiej Brygady kawalerii
w naszym Mieście,



tego samego dnia korzystając z pogodnej jesiennej aury uczniowie klas
VI i VII-ych SP Nr 2 uczestniczyli w plenerze plastycznym, który odbył się
w Parku im. gen. Władysława Andersa,

Ryc. 51. Plener plastyczny
w parku gen. Wł. Andersa



24.09.2019r. CKiSz zorganizował spotkanie z udziałem wieloletniego
nauczyciela,

dyrektora

szkoły,

pasjonata

historii

–

p.

Bolesława

Cieślińskiego, który jako dziecko na Bliskim Wschodzie spotkał żołnierzy
gen. Władysława Andersa oraz dra hab. Grzegorza Radomskiego –
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profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz nauczyciela
historii w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra H. Sucharskiego,


4.10.2019r. miała miejsce uroczystość związana z nadaniem Miejskiemu
Przedszkolu Nr 3 imienia Niedźwiadka Wojtka,

Ryc. 52-53. Nadanie Przedszkolu nr 3 imienia Niedźwiadka Wojtka



7.11.2019r. w CKiSz-u nastąpiło rozstrzygniecie organizowanego przez
Burmistrza i Szkołę Podstawową nr 2 Miejskiego Konkursu Multimedialnego
Gen. Władysław Anders – Życie i działalność. Laureaci konkursu,
do którego przystąpiło łącznie 36 uczniów z sześciu szkół zostali nagrodzeni
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi przez Zastępcę Burmistrza –
Piotra Nowakowskiego,



tego samego dnia odbył się wieńczący obchody Roku gen. Władysława
Andersa w Sierpcu zorganizowany przez Burmistrza, Radę Miejską
oraz SP nr Nr 2 XIII Konkurs Pieśni i piosenki Patriotycznej „Tobie wyśpiewam
Ojczyzno”,

Ryc. 54. Konkurs Pieśni i piosenki
Patriotycznej Tobie wyśpiewam
Ojczyzno
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w dowód uznania dla podejmowanych przez nas działań na rzecz
upamiętnienia pobytu gen. Władysława Andersa w naszym mieście
otrzymaliśmy w połowie grudnia 2019r. podziękowania od córki generała
– aktualnie Ambasadora RP we Włoszech – Anny Marii Anders,



15.01.2020r. w CKiSz-u nastąpiło oficjalne podsumowanie obchodów
Roku gen. Władysława Andersa w Sierpcu, podczas którego Burmistrz
dziękując

wszystkim

zaangażowanym

osobom

uhonorował

je okolicznościowymi dyplomami oraz pamiątkowymi medalami.

Ryc. 55-58. Podsumowanie działań w ramach obchodów roku gen. Wł. Andersa w Sierpcu
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OTWARCIE STADIONU MIEJSKIEGO
W dniach 18 i 19 maja 2019 r. zorganizowano imprezę z okazji otwarcia
stadionu miejskiego w Sierpcu. Przez dwa dni odbył się szereg imprez
rekreacyjno – sportowych, m.in. mecze piłkarskie, koszykówki, siatkówki,
pokazy i warsztaty FREESTYLE i STREET FOOTBALL, a także zlot Foodtrucków.
18 maja, w godzinach popołudniowych odbyło się wielkie otwarcie stadionu.
Na

trybunach

zasiedli

mieszkańcy

Sierpca

oraz

zaproszeni

goście.

Nowoczesny i zmodernizowany stadion był marzeniem wielu sierpczan. Przez
dwa dni sierpczanie mogli brać udział w wielu przygotowanych specjalnie
na dzień otwarcia imprezach. Jednak największym zainteresowaniem cieszył
się Wielki Mecz Otwarcia. Reprezentacja Artystów Polskich zmierzyła się
z Samorządowcami Miasta Sierpca. Kilka godzin przed wielkim starciem
piłkarze RAP- u spotkali się z mieszkańcami. Można było zdobyć autografy,
zrobić sobie zdjęcie i porozmawiać m.in. z Przemysławem Cypryańskim,
Rafałem

Mroczkiem,

Jarosławem

Jakimowiczem

czy

Tomaszem

Frankowskim. Na żadnym meczu w Sierpcu nie było jeszcze tylu widzów.
Nie tylko wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Kibice obserwowali grę
nawet zza ogrodzenia. Mecz otwarcia komentował Dariusz Szpakowski.
Ryc. 59-60 .Uroczyste otwarcie stadionu miejskiego
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II EDYCJA KONKURSU KULINARNEGO „SIERPECKI SMAK”
Podczas IV Kasztelańskiego Festiwalu Smaków odbyła się druga edycja
konkursu kulinarnego „Sierpecki Smak”. Swój udział zgłosiło 10 Kół Gospodyń
Wiejskich z powiatu sierpeckiego. W skład komisji konkursowej weszli: Jarosław
Perzyński - Burmistrz Miasta Sierpca, Pani Anna Ruszczak - autorka bloga
kulinarnego „Na moim stole”, Pani Dorota Minta i Pan Michał Bonarowski przedstawiciele serwisu „Wydarzenia kulinarne” oraz Pan Konrad Wojnarowski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Ocena konkursowych dań nie
była prosta, z uwagi na fakt, że wszystkie uczestniczki przygotowały pyszne
potrawy. Po podsumowaniu punktów z kart oceny komisji konkursowej,
na podium znalazły się: 1 miejsce - KGW z Osieka gm. Zawidz, 2 miejsce – KG
Klubu Senior+ z Sierpca ex aequo z KGW „Wesołe Podlesianki” z Podlesia,
3 miejsce – KGW z Sudrag ex aequo z KGW ze Studzieńca. Wśród uczestników
nie było przegranych. Wszystkie Panie otrzymały pamiątkowy puchar oraz
voucher za wzięcie udziału w konkursie.
Ryc. 61-62. Konkurs
kulinarny „Sierpecki
Smak”
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V EDYCJA BIEGU „SIERPECKA DZIESIĄTKA”
Po raz kolejny bieg odbył się ulicami miasta. Start „Sierpeckiej Dziesiątki”
odbył się na ul. Traugutta, natomiast meta biegu miała miejsce na stadionie.
Zawodnicy wystartowali o godz. 18:00 i przebiegli trasę ulicami: Traugutta,
Konstytucji 3 Maja, Polna, Okulickiego, Narutowicza, Piastowska, – 3 pętle
o łącznej długość 10 km. W biegu uczestniczyło 126 biegaczy z całej Polski.

Ryc. 63-64. Nagrody dla uczestników biegu „Sierpecka Dziesiątka”

VIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „NARODOWE CZYTANIE”
We współpracy z Wydziałem Oświaty i Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną
oraz Centrum Kultury i Sztuki, zorganizowano miejską edycję ogólnopolskiej akcji
Narodowe Czytanie „Nowel Polskich”, które odbyło się 7 września 2019r.
101. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
W dniu 11 listopada w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej odbyła się
uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, po której nastąpił przemarsz ulicami
miasta pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po okolicznościowych
wystąpieniach delegacje złożyły kwiaty. Współorganizatorami obchodów 101.
Rocznicy Odzyskania Niepodległości byli: Proboszcz Sanktuarium Matki Bożej
Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2,
Komenda Hufca ZHP Sierpc, Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP, Centrum
Kultury i Sztuki.
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Ryc. 65-66. Obchody Narodowego Święta Niepodległości

ARGENTINE DAY – KONCERT ZESPOŁU LAS HERMANAS VERA
W dniu 13 listopada wspólnie z Ambasadą Argentyny w Polsce
zorganizowano

wizytę

Ambasador

Argentyny

w

Sierpcu

oraz

koncert

argentyńskiego zespołu Las Hermanas Vera, który odbył się w Centrum Kultury
i Sztuki.

Ryc. 67-68. Wizyta Ambasador Argentyny oraz koncert zespołu Las Hermanas Vera
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PODSUMOWANIE
Dziękuję za zapoznanie się z raportem o Stanie Gminy Miasto Sierpc
za rok 2019r. Mam nadzieję, że opracowany dokument w przejrzysty i przyjazny
sposób przekazał najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem
naszej gminy.
Rok 2019 był bardzo pracowity dla samorządu. W minionym roku udało się
nam zrealizować wiele zadań. Poza dużymi inwestycjami, systematycznie były
przeprowadzane remonty nawierzchni dróg i chodników. Odbyło się wiele
wydarzeń sportowych i kulturalnych. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu
i Turystyki mogliśmy stworzyć profesjonalny obiekt sportowy. Uroczyste otwarcie
stadionu miejskiego przyciągnęło ogromną ilość mieszkańców oraz turystów.
Dziękuję mieszkańcom Gminy Miasta Sierpc, a w szczególności radnym,
za pomyślną współpracę i pomysły, z których część została zrealizowana,
a kolejne oczekują na realizację w przyszłych budżetach. Podziękowania kieruję
także do pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych, spółek
komunalnych, którzy z wielkim zaangażowaniem oraz profesjonalizmem
wykonują swoje obowiązki.
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Spis rysunków:
Ryc. 1-2. Położenie Gminy Miasto Sierpc

4

Ryc. 3. Jarosław Marcin Perzyński Burmistrz Miasta Sierpca

6

Ryc. 4. Piotr Przemysław Nowakowski Zastępca Burmistrza Miasta Sierpca 7
Ryc. 5. Rada Miejska Sierpca VIII kadencji

9

Ryc. 6. Kort tenisowy przy ul. Hermana

29

Ryc. 7. ul. Bobrowa

30

Ryc. 8. Nowa elewacja Szkoły Podstawowej nr 3

31

Ryc. 9. Zbrojenie płyty dennej osadnika wstępnego

35

Ryc. 10. Montaż zbiornika ZKF

36

Ryc. 11. Agregat kogeneracyjny

36

Ryc. 12. Miejski żłobek

49

Ryc. 13-14. Podwieczorek z Gwiazdą: M. Zawadzka, K. Błęcka-Kolska

67

Ryc. 15. Podwieczorek z Gwiazdą: Cz. Majewski, J. Tylman

67

Ryc. 16-17. Wianki 2019

68

Ryc. 18. Przegląd twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych

69

Ryc. 19-20. Spotkanie z Romanem Czejarkiem

73

Ryc. 21. Akcja „Zgłoś Seniora”

74

Ryc. 22. Biblioteczne pożegnanie lata

75

Ryc. 23. Senior+ - wyjazd do Ciechocinka

76

Ryc. 24. Piknik członków klubu Senior+

76

Ryc. 25-27. Wernisaż wystawy „Sierpc w epoce pary”

78

Ryc. 28-29. Widok porównawczy zabudowań przy ul. Br. Tułodzieckich

78

Ryc. 30-32. Infrastruktura sportowa w MOSiR

81

Ryc. 33-38. Budynek zaplecza dla sportowców, siłownia, sala fitness

86

Ryc. 39. Medale za długoletnie pozycie małżeńskie

93

Ryc. 40. Upominek dla noworodków

93

Ryc. 41. Biuletyn „Nasz Sierpc”

104

Ryc. 42. Wybór prac konkursowych
Ryc. 43. Logo Obchodów Roku gen. Wł. Andersa w Sierpcu

105

Ryc. 44-45. Obchody 75-ej rocznicy bitwy pod Monte Cassino

106

Ryc. 46. Rozstrzygnięcie konkursu „Z miłości do Ojczyzny”

107
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Ryc. 47. Wybór prac konkursowych w konkursie plastycznym
„Wychodzę do parku im. Gen Wł. Andersa i…”

107

Ryc. 48. Odczyt w MBP

108

Ryc. 49-50. Uroczystość „Wrzesień 1939 – Pamiętamy”

109

Ryc. 51. Plener plastyczny w parku im. gen. Wł. Andersa

109

Ryc. 52-53. Nadanie Przedszkolu nr 3 imienia Niedźwiadka Wojtka

110

Ryc. 54. Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Tobie wyśpiewam…”

110

Ryc. 55-58. Podsumowanie działań w ramach obchodów roku
gen. Wł. Andersa w Sierpcu

111

Ryc. 59-60. Uroczyste otwarcie stadionu miejskiego

112

Ryc. 61-62. Konkurs kulinarny „Sierpecki Smak”

113

Ryc, 63-64. Nagrody dla uczestników biegu „Sierpecka Dziesiątka”

114

Ryc. 65-66. Obchody Narodowego Święta Niepodległości

115

Ryc. 67-68. Wizyta Ambasador Argentyny oraz koncert zespołu
Las Hermanas Vera

115

Fotografie zamieszczone w Raporcie o Stanie Gminy Miasto Sierpc pochodzą
z zasobów Biura ds. Promocji i Komunikacji Urzędu Miejskiego, jednostek
organizacyjnych oraz spółek komunalnych.

Spis tabel:
Tabela nr 1. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy

5

Tabela nr 2. Statystyka urodzeń i zgonów

5

Tabela nr 3. Wykaz jednostek budżetowych

10

Tabela nr 4. Wykaz instytucji kultury

10

Tabela nr 5. Wykaz spółek komunalnych

11

Tabela nr 6. Sytuacja ekonomiczna spółki MPGKK EMEPEGEK

12

Tabela nr 7. Sprzedaż energii cieplnej (GJ)

14

Tabela nr 8. Liczba przedsiębiorców na ternie Gminy Miasto Sierpc

19

Tabela nr 9. Dotacje dla placówek oświatowych

21

Tabela nr 10. Wpływy z podatków i zaległości podatkowe

25

Tabela nr 11. Koszty funkcjonowania Systemu Gospodarowania
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Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sierpc

41

Tabela nr 12. Zestawienie ilości widzów i seansów w kinie „Jutrzenka”

65

Tabela nr 13. Dane statystyczne MBP

75

Tabela nr 14. Wykaz imprez sportowo - rekreacyjnych w 2019r.

81

Tabela nr 15. Inwestycje w mieście

83

Tabela nr 16. Wykaz organizacji pożytku publicznego innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
działających na terenie Gminy Miasto Sierpc

94

Tabela nr 17. Zarządy Osiedlu na terenie Gminy Miasto Sierpc

99

Tabela nr 18. Wykaz zjawisk meteorologicznych

104
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