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Wprowadzenie
Za nami jeden z najtrudniejszych okresów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie
samorządu. Szerząca się pandemia i kolejne obostrzenia zdecydowanie wpłynęły na
działania podejmowane przez samorządy w całym kraju. Niemniej, mimo tych
trudnych czasów udało się zrealizować szereg zaplanowanych zadań.
Niniejszy dokument stanowi podsumowanie działalności Gminy Miasto Sierpc
w roku 2020. W raporcie zostały przedstawione cele, efekty i rezultaty działań Urzędu
Miejskiego w Sierpcu, jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych. Zostały
zawarte informacje o sytuacji finansowej gminy, realizacji polityk, programów i strategii
oraz uchwał Rady Miejskiej Sierpca.
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.
Burmistrz Miasta Sierpca
/-/
Jarosław Perzyński
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I.

Charakterystyka Gminy

Położenie i powierzchnia gminy
Gmina Miasto Sierpc położona jest w północno-zachodniej części województwa
mazowieckiego, nad rzeką Sierpienicą, w powiecie sierpeckim. Jest to gmina miejska, której
siedzibą jest miasto Sierpc. Jej powierzchnia wynosi 1 860 ha. Pod względem ukształtowania
terenu, Gmina Miasto Sierpc leży na wysoczyźnie płońskiej, która jest urozmaicona
niewysokimi (do 163 m n.p.m.) wzgórzami kemowymi i morenowymi. W granicach
administracyjnych miasta istnieje łącznie 64,3 km dróg gminnych, z czego 32,6 km posiada
nawierzchnię asfaltową. Przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 10 o długości
ok. 4 km, drogi wojewódzkie o długości ok. 9 km, a także drogi powiatowe o łącznej
długości
ok. 10,5 km.

II.

Władze Gminy

Organami Gminy Miasta Sierpc są:
1) Rada Miejska Sierpca – jako organ stanowiący i kontrolny, w której skład wchodzi
15 radnych;
2) Burmistrz Miasta Sierpca – jako organ wykonawczy.

Skład Rady Miejskiej Sierpca (kadencja 2018 – 2023):
Artur Dariusz Balcerowski
Zbigniew Długokęcki
Waldemar Frydrychowicz
Barbara Gil
Paweł Grabowski
Sławomir Wojciech Jaworowski
Krzysztof Kacperski
Dariusz Malanowski
Maciej Malanowski
Krzysztof Rudowski
Krzysztof Skrzyński
Piotr Łukasz Rzeszotarski
Wojciech Andrzej Skorłutowski
Jerzy Zbigniew Stachurski
Joanna Szewczykowska

Prezydium Rady Miejskiej Sierpca
Dariusz Malanowski – Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca
Zbigniew Długokęcki – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sierpca
Waldemar Frydrychowicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sierpca
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Komisje Rady Miejskiej Sierpca
Komisja Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i Komunikacji
Krzysztof Skrzyński – Przewodniczący Komisji
Wojciech Andrzej Skorłutowski - Wiceprzewodniczący
Joanna Marta Szewczykowska
Zbigniew Długokęcki
Maciej Malanowski
Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Krzysztof Kacperski – Przewodniczący Komisji
Piotr Łukasz Rzeszotarski - Wiceprzewodniczący
Waldemar Frydrychowicz
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia
Wojciech Andrzej Skorłutowski – Przewodniczący Komisji
Joanna Marta Szewczykowska
Dariusz Malanowski
Maciej Malanowski
Krzysztof Skrzyński
Wojciech Andrzej Skorlutowski
Komisja Rewizyjna:
Piotr Łukasz Rzeszotarski - Przewodniczący Komisji
Artur Dariusz Balcerowski - Z-ca przewodniczącego Komisji
Krzysztof Kacperski - Sekretarz Komisji
Sławomir Wojciech Jaworowski - Członek Komisji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Joanna Marta Szewczykowska - Przewodnicząca Komisji
Artur Dariusz Balcerowski - Wiceprzewodniczący Komisji
Barbara Gil
Paweł Michał Grabowski
Krzysztof Rudowski
Sławomir Wojciech Jaworowski
Maciej Malanowski
Krzysztof Kacperski
Jerzy Zbigniew Stachurski
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Burmistrz Miasta Sierpca
Burmistrzem Miasta Sierpca jest Jarosław Marcin Perzyński.
Rodowity sierpczanin, z wykształcenia magister inżynier ekonomii). Ukończył również studia
podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu zarządzania projektami
współfinansowanymi z budżetu UE, studia podyplomowe w Politechnice Gdańskiej
z zakresu zarządzania projektami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi oraz
studia podyplomowe w zakresie "Master of Business Administration”.
Stanowisko Burmistrza piastuje drugą kadencję.
Do burmistrza 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 i płacowej urzędu, rolnictwa, stanu cywilnego, współpracy z innymi samorządami
i z zagranicą, promocji miasta, obronne, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,
ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej urzędu.
Burmistrz miasta Sierpca sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami,
komórkami organizacyjnymi i stanowiskami Urzędu Miejskiego:


Wydziałem Architektury i Gospodarki Gruntami,



Wydziałem Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,



Biurem Zamówień Publicznych,



Urzędem Stanu Cywilnego,



Inspektorem do spraw Zarządzania Kryzysowego,



Biurem do spraw Promocji i Komunikacji,



Inspektorem ds. Płac.

W zakresie realizacji zadań miasta, sprawuje nadzór nad:



Miejskim Żłobkiem w Sierpcu,
Sierpeckim Centrum Usług Wspólnych.

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.,



Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z o. o.

Zastępca Burmistrza Miasta Sierpca
Zastępcą Burmistrza Miasta Sierpca jest Piotr Przemysław Nowakowski.
Rodowity sierpczanin, magister zarządzania gospodarczego o specjalizacji „zarządzanie
zasobami ludzkimi”. Funkcję Zastępcy Burmistrza piastuje od 1 lutego 2019 r.
Do zadań Zastępcy Burmistrza należą sprawy z zakresu edukacji, gospodarki komunalnej,
gospodarki mieszkaniowej, informatyzacji, kultury, ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
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polityki społecznej, porządku publicznego, robót publicznych, sportu, zdrowia, koordynacja
działań i kierowanie pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wydziały, komórki organizacyjne i stanowiska Urzędu Miejskiego nad którymi Zastępca
Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór:




Wydział Oświaty i Kultury,
Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych,
Straż Miejska.

W zakresie realizacji zadań miasta, sprawuje nadzór nad:






szkołami podstawowymi,
przedszkolami i oddziałami przedszkolnymi,
miejskimi placówkami kultury: Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Sierpcu , Miejską Biblioteką Publiczną im. Z. Nałkowskiej
w Sierpcu, Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc,
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sierpcu,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierpcu.

Zastępca Burmistrza, na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sierpca, wydaje
decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej.

III.

Demografia i przedsiębiorczość

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w odniesieniu
do poszczególnych grup wiekowych i podziału na płeć (stan na dzień 31.12.2020 r.):
Tabela nr 1: Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy

Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

0-2

233

218

451

3

97

70

167

4-5

171

172

343

6

98

90

188

7

85

85

170

8-12

456

423

879

13-15

234

268

502

16-17

161

171

332

18

97

81

178

19-65

5355

0

5355

19-60

0

4927

4927

> 65

1237

0

1237

> 60

0

2773

2773

ogółem

8224

9278

17502
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Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie
zakłady rodzinne.
Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy:
handel spożywczy, usługi
ogólnobudowlane, przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawy pojazdów
samochodowych. Istotną rolę w rozwoju funkcji turystycznej odgrywa gastronomia.
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według
stanu na dzień 04.01.2020 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają
główne miejsce prowadzenia działalności w mieście Sierpc obejmowała 2377 , z czego
status „aktywny” posiadały 1026 podmioty, status „wykreślony” posiadało 1106 podmiotów,
status „zawieszony” posiadały 202 podmioty, a liczba podmiotów do prowadzenia
działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 35 pozycji, inne – 8 pozycji.
Raport gminny prezentujący liczbę przedsiębiorców pod względem płci wskazuje
następujące wartości:
Kobiety – 968
Mężczyźni – 1409
Ogólna liczba przedsiębiorców: 2377
Liczba sklepów spożywczych: 45
Liczba restauracji: 9
Liczba wydanych
przeznaczonych:



IV.

zezwoleń

na

detaliczną

sprzedaż

napojów

alkoholowych

do spożycia poza miejscem sprzedaży: 124 (sklepy),
do spożycia w miejscu sprzedaży: 22 (gastronomia).

Administracja

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 31.12.2020 r.) wynosiła 67 osób (w tym 2 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
oraz 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). Wskaźnik zatrudniania osób
niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
Jakość świadczonych usług powiązana jest z poziomem posiadanych przez pracowników
kwalifikacji.
Spośród zatrudnionych, 56 osób legitymuje się wykształceniem wyższym.
Ponadto 19 pracowników posiada dyplomy ukończenia studiów podyplomowych
(w tym na kilku kierunkach).
Pracownicy Urzędu chcący podnieść swoje kwalifikacje mają możliwość skorzystania
z dofinansowania kosztów nauki do studiów lub studiów podyplomowych. W 2020 roku
z 1 pracownikiem zawarto umowę na dokształcanie.
Pracownicy w sposób ciągły doskonalili swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach tj.:
8
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Ogólna liczba szkoleń - 27,
Ogólna liczba przeszkolonych pracowników - 17 osób.
Wydział Finansowy oraz Biuro Podatkowe - 4 szkolenia w zakresie:





„Windykacja podatków i należności publicznoprawnych”.
„Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian
w prawie podatkowym i bilansowym”.
„Oszczędności budżetowe a tarcze antykryzysowe w JST”.
„Budżet i WPF na 2021. Prawne i finansowe aspekty tworzenia dokumentów
planistycznych”.

Wydział Organizacyjny - 4 szkolenia w zakresie:





„Jak tworzyć atrakcyjne i różnorodne komunikaty do mediów społecznościowych”.
„Funkcjonalność KRPA i ZI z naciskiem na przeciwdziałanie uzależnieniom
od alkoholu, środków psychoaktywnych i przemocy w środowisku lokalnym
i szkolnym. Samoobrona i bezpieczeństwo w miejscu pracy”.
„Petycje, skargi i wnioski w działalności organów samorządowych po zmianach
ustaw samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem komisji skarg, wniosków
i petycji”.
„Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp w związku z wprowadzeniem stanu
epidemii”.

Wydział Spraw Społecznych - 2 szkolenia w zakresie:



„BDO-zmiany w 2020 r.”
„Koronawirus a realizacja zadań
pozarządowym i klubom sportowym”.

publicznych

zleconych

organizacjom

Wydział Oświaty i Kultury - 12 szkoleń w zakresie:













„Kontrola dotacji udzielonych podmiotom oświatowym.”
„Konfiguracja Sigmy- definiowanie parametrów”.
„Dotowanie szkół i placówek nie samorządowych”.
„Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych”.
„Analiza zebranych elektronicznych arkuszy organizacyjnych według ustalonej
metody zatwierdzania”.
„Sigma. Analiza zgromadzonych danych”.
„Arkusz. Tworzenie aneksu i przygotowanie planu wydatków budżetowych szkoły”.
„Kontrola i egzekucja spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”.
„Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników po zmianach,
które weszły w życie 01.09.2019 r. i 01.01.2020 r. oraz aktualne orzecznictwo sądów
administracyjnych”.
„Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 oraz jego skutki organizacyjne,
finansowe i kadrowe”.
„Kadry i płace w oświacie w 2020 r. Kształcenie na odległość a wynagradzanie
i rozliczanie czasu pracy pracowników oświatowych”.
„Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej w odniesieniu do
aktualnych przepisów oświatowych z uwzględnieniem zmian w okresie pandemii”.

Wydział Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych - 2 szkolenia
w zakresie:


„Prawo budowlane 2020 - kluczowe zmiany i orzecznictwo”.
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„Stosowanie inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego”.

Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - 1 szkolenie w zakresie:


„Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Zmiany w opłacie
skarbowej od 24 lipca 2020 r. Postępowanie w okresie stanu epidemii Covid 19”.

Biuro ds. Promocji i Komunikacji - 1 szkolenie w zakresie:


„Jak efektywnie działać na Facebooku”?

Samodzielne stanowisko – Inspektor ds. płac - 1 szkolenie w zakresie:


„Zasiłki z ubezpieczenia społecznego.
z uwzględnieniem ostatnich zmian”.

Zasiłki

chorobowe

i

macierzyńskie

Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza
W 2020 roku Rada Miejska obradowała na 14 sesjach przekazując Burmistrzowi Miasta do
realizacji 112 uchwał w tym: 33 uchwały finansowe, 24 dotyczące gospodarki gruntami, 9
w sprawach oświatowych, 7 z zakresu inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 18
z zakresu spraw komunalnych, 2 w sprawach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, 12 w zakresie organizacji funkcjonowania Rady Miejskiej Sierpca, 7
w sprawach różnych.
Aby wykonać uchwały Rady oraz zadania, które należą do kompetencji Burmistrza,
Burmistrz wydał 163 zarządzenia w następujących sprawach: 29 w sprawach finansowych,
19 z zakresu architektury i gospodarki gruntami, 48 w sprawach oświatowych, 3 w sprawach
obywatelskich, 33 organizacyjnych, 1 z zakresu działania straży miejskiej, 8 z zakresu spraw
komunalnych, 21 z zakresu inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 1 w sprawach
zarządzania kryzysowego, oraz rozpatrzył wiele innych wniosków, podejmując
rozstrzygnięcia w formie decyzji czy postanowień.
W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta przyjął 102 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.

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego,
dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmianą imion
i nazwisk. Z uwagi na sytuację epidemiczną na terenie całego kraju, związaną
z koronawirusem Sars-Cov-2, ilość zarejestrowanych aktów małżeństw w Urzędzie Stanu
Cywilnego była zdecydowanie mniejsza niż w latach ubiegłych. Akty stanu cywilnego
systematycznie były przenoszone do rejestru stanu cywilnego z ksiąg aktów stanu
cywilnego.
W 2020 r. dokonano 63 czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu
cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu cywilnego. Do rejestru stanu cywilnego
zmigrowano 2755 aktów.
W 2020 r. sporządzono:






335 aktów urodzeń,
410 aktów zgonu,
102 akty małżeństwa,
2394 przypisków w aktach stanu cywilnego,
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256 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego.

Wydano:




2799 odpisów aktów stanu cywilnego,
173 zaświadczenia, zezwolenia oraz przyjęcia oświadczeń,
4 decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk.

Urząd Stanu Cywilnego organizuje uroczystości dla par małżeńskich obchodzących
jubileusz złotych i diamentowych godów. W roku sprawozdawczym 5 małżeństw zostało
odznaczonych medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

V.

Finanse

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.

Dochody Gminy Miasta Sierpc
Źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego są głównie podatki i opłaty
lokalne wraz z transferami z budżetu państwa.
Dochody Miasta w 2020 r. zostały wykonane zgodnie z planem budżetu i wynoszą 98,05%
planu, z czego ponad 39% stanowią podatki i opłaty lokalne, ponad 32% to dotacje między
innymi na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa
z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia 500+, około 14% to wpływy
z subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowią około 13% planu.
W 2020 r. przyjęto plan dochodów w kwocie 87 547 501,08 zł, który wykonany został
w kwocie 85 841 077,67 zł, co stanowi 98,05% planu, w tym: dochody majątkowe stanowiły
plan 3 015 476,47 zł, wykonanie - 1 763 110,37 zł - co stanowi 58,47% planu.
Rada Miejska Sierpca ustalając podatki i opłaty lokalne na 2020 rok obniżyła górne stawki
podatków. Poskutkowało to (wraz z wydanymi decyzjami umorzeniowymi i rozłożeniami na
raty), mniejszym wpływem do budżetu o ogólną kwotę 4 394 838,02 złotych, w tym z tytułu:
a)
b)
c)
d)

podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2 618 246,02 zł,
podatku rolnego 19 499,00 zł,
podatku leśnego 184,00 zł,
podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
1 747 654,00 zł,
e) odsetek 9 255,00 zł.

Wydatki Gminy Miasta Sierpc
Wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego przybierają formę wydatków
bieżących i majątkowych. W 2020 r. przyjęto plan wydatków w kwocie 93 210 696,72 zł, który
wykonany został wykonany w kwocie 84 361 858,92 zł, co stanowi 90,51% planu w tym:
wydatki majątkowe na plan 7 702 546,39 zł wykonane zostały w wysokości 6 430 538,39 zł co stanowi 83,49% planu.
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W 2020 r. dokonano wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 275 537 zł. Środki
te wydatkowano między innymi
na: zakupy maseczek, płynów dezynfekujących,
dezynfekcję miasta.
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 2020 r. przekazano instytucjom kultury oraz niepublicznym/prywatnym
placówkom oświatowym w następujących kwotach:
Tabela nr 2: Wykaz przekazanych dotacji dla instytucji kultury i jednostek oświatowych

Nazwa jednostki

Kwota

Centrum
Kultury
i
Sztuki
w
Sierpcu
J. Piłsudskiego(dotacja podmiotowa i celowa)

im.

Marszałka

1 167 800 ,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu im. Z. Nałkowskiej 938 771,91 zł
w Sierpcu(dotacja podmiotowa i celowa)
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

174 000,00 zł

Dotacja dla dwujęzycznego Przedszkola Happy Academy

17 339,96 zł

Dotacja dla Pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej

669 491,22 zł

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Kreatywna Dolina

201 774,08 zł

Dotacja dla Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu 1 075 748,68 zł
EDUKIDSMED Akademia Samodzielności
Dotacja
dla
EDUKIDSMED

Terapeutycznego

Punktu

Przedszkolnego 217 461,65 zł

Na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień
pomiędzy organami administracji rządowej i samorządowej w 2020 roku wydatkowano
łączną kwotę w wysokości 27 976 756,73 zł.
W planie finansowym ujęto kwotę w wysokości 172 150,34 zł z przeznaczeniem
na wydatki poniesione na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego. Uzyskano wpływy w kwocie 173 016,03 zł.
Poniesione wydatki wyniosły 172 150,34 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty. Składają się
na nie:
1. Porozumienie Miasta z Gminami ościennymi na wydatki związane z obsługą kasy
zapomogowo-pożyczkowej oraz dotację na utrzymanie USC,
2. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie
pn. wymianę ogrodzenia ogródki działkowe przy ul. Mickiewicza,
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3. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie
pn. Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sierpcu.

Pożyczki i kredyty
W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na 31.XII.2020 r. wykazano
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 971 558,81 zł. Stan aktualnych
pożyczek i kredytów w 2020 r.:
1. W 2020 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 998 234,00 zł na zadanie majątkowe
pn. Przebudowa ul. Piłsudskiego w Sierpcu - odcinek od ul. Paderewskiego
do ul. Mickiewicza. W 2020 r. nie spłacano odsetek od kredytu.
2. Spłacono raty kredytu w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie
na zadanie: Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu
w kwocie 235 478,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. do spłaty pozostało 1 883 828,80
zł, spłacono odsetki w wysokości 21 882,29 zł.
3. Spłacono raty pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Warszawie na
wykonanie kanalizacji deszczowej w kwocie 50 210,00 zł. Na dzień
31 grudnia 2020 r. pozostało do spłaty 351 470,00 zł. Spłacone odsetki w 2020 r.
wynoszą 7 687,71 zł.
4. Zaciągnięto pożyczki w latach 2008-2013 i 2017 r. na Budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu
I-V etapu. W WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie, na poziomie 0,3 stopy
redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5%, spłacono
w 2020 r. kwotę 9400 zł. Pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2020 r.
8685,89 zł. Spłacone odsetki w 2020 r. wynoszą 131,50 zł.
5. Zaciągnięto pożyczkę w 2012 r. na Budowę sieci kanalizacji deszczowej
w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina. W
WFOŚiGW
w Warszawie oprocentowanie, na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej
przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5%, spłacono w 2020 r. kwotę 160 864,15 zł.
Pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. 0,00 zł. Spłacone odsetki w 2020 r.
wynoszą 3 690,96 zł.
6. Zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011 r. na „Utworzenie Centrum Kultury
i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury”.
Spłacono w 2020 r. kwotę 509 340,32 zł. Pozostało do spłaty, na dzień
31 grudnia 2020 r.,509 340,12 zł. Spłacone odsetki wynoszą 14 264,94 zł.
7. Zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011 r. na „Stworzenie kompleksowego systemu
gospodarki odpadami w rejonie północnego Mazowsza”. W 2020 r. spłacono kwotę
w wysokości 220 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostało do spłaty 220 000,00 zł.
Spłacone odsetki w 2020 r. wynoszą 6161,48 zł.

Akty prawa miejscowego w obszarze prawa podatkowego
Wykaz podjętych przez Radę Miejską Sierpca uchwał mających wpływ
m.in. na wysokość podatków dla mieszkańców Gminy Miasta Sierpc wraz
ze statystykami dotyczącymi wpływów z poszczególnych podatków w 2020 roku:
1. Uchwała Nr 162/XXII/2019 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
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wydano 7 872 decyzje wymiarowe i 908 decyzji zmieniających za 2020 r. na łączną
kwotę 2 762 818,26 zł,
wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2 531 343,25 zł,
zaległości na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 232 345,11 zł, wystawiono 357 upomnień nie
wystawiono tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości - osoby prawne
złożono 179 deklaracji na podatek od nieruchomości za 2020 r. na łączną kwotę 7 792
011,87 zł,
 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 7 738 065,33 zł,
 zaległości na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 672 739,76 zł, wystawiono 46 upomnień
i 11 tytułów wykonawczych.
2. Uchwała Nr 164/XXII/2019 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania
podatku rolnego na 2020 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc


Podatek rolny osoby - fizyczne




wydano 489 decyzji wymiarowych i 201 decyzji zmieniających za 2020 r. na łączną kwotę
62 503,00 zł,
wpływy z tytułu podatku rolnego w kwocie 60 666,49 zł,
zaległości na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 14 297,22 zł, wystawiono 17 upomnień nie
wystawiono tytułów wykonawczych.
Podatek rolny osoby - prawne





złożono 23 deklaracje na podatek rolny za 2020 r. na łączna kwotę 1 650,00 zł,
wpływy z tytułu podatku rolnego w kwocie 1 605,00 zł,
zaległości na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 45,00 zł. Nie wystawiono upomnień i tytułów
wykonawczych.
3. Uchwała Nr 165/XXII/2019 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa
obliczania podatku leśnego na 2020 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
Podatek leśny - osoby fizyczne





wydano 42 decyzje wymiarowe za 2020 r. na łączną kwotę 1 188,00 zł,
wpływy z tytułu podatku leśnego w kwocie 1 189,00 zł,
zaległości na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13,00 zł. Nie wystawiono upomnień i tytułów
wykonawczych.
Podatek leśny osoby - prawne

złożono 3 deklaracje na podatek leśny na kwotę 202,00 zł,
wpływy z tytułu podatku leśnego w kwocie 202,00 zł,
zaległości na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 0,00 zł. Nie wystawiono upomnień i tytułów
wykonawczych.
4. Uchwała Nr 163/XXII/2019 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc




Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne



złożono 131 deklaracji na podatek od środków transportowych na łączną kwotę
635 911,00 zł,
wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 645 074,10 zł,
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zaległości na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 101 472,89 zł. Wystawiono 31 upomnień
i 29 tytułów wykonawczych.
Podatek od środków transportowych - osoby prawne





złożono 113 deklaracji na podatek od środków transportowych za 2020 r. na łączną kwotę
706 274,00 zł,
wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 697 316,90 zł,
zaległości na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 14 051,00 zł. Wystawiono 10 upomnień
i 3 tytuły wykonawcze.
5. Uchwała Nr 215/XXIX/2020 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne


zwolnienie z podatku od nieruchomości w kwocie 140 819,83 zł.

Podatek od nieruchomości - osoby prawne


zwolnienie z podatku od nieruchomości w kwocie 165 870,28 zł.

W oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, zastosowano ulgi podatkowe.
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne



rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej w kwocie 30 362,00 zł (w ramach
pomocy de minimis),
umorzenie zaległości podatkowej w kwocie 13 608,78 zł (w ramach pomocy de minimis).

Podatek od nieruchomości - osoby prawne






rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej w kwocie 3 582,00 zł (w ramach pomocy
de minimis),
umorzenie zaległości podatkowej w kwocie 252 402,13 zł (w ramach pomocy
de minimis).
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
rozłożenie na raty spłaty podatku w kwocie 369.775,00 zł (w ramach pomocy
de minimis),
umorzenie zaległości podatkowej w kwocie 2.326,00 zł (w ramach pomocy
de minimis).

Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych
Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych (dalej także SCUW) swoją działalność rozpoczęło z
dn. 1 stycznia 2020 roku na podstawie uchwały nr 147/XXI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia
30 października 2019 roku. SCUW jest jednostką budżetową obsługującą w rozumieniu
art.10b ustawy o samorządzie gminnym, oświatowe jednostki organizacyjne Gminy Miasta
Sierpc.
W roku 2020 zadania w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości szkół
i przedszkoli były wykonywane przez pracowników Centrum, zgodnie z przyjętym dla danej
jednostki zakładowym planem kont, w ramach planów finansowych. Pracownicy Centrum
zapewniali wykonywanie czynności związanych z powyższymi zadaniami, w tym:
1) przygotowywanie dla kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów
i informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych i ich
zmian,
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2) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi
zasadami rachunkowości,
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej, w tym obsługi finansowo-księgowej
funduszu świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych,
4) prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych,
6) przygotowywanie danych do sprawozdań o średniorocznym wynagrodzeniu,
7) prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych,
8) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
9) organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników
i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w jednostkach
obsługiwanych,
10) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej oraz płacowej,
11) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań.
Zatrudnienie w Sierpeckim Centrum Usług Wspólnych wynosiło 4,5 etatu. SCUW realizuje,
organizuje i prowadzi zadania jednostki obsługującej, polegające na obsłudze finansowoksięgowej oraz płacowej jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sierpc:
1. Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sierpcu,
2. Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sierpcu,
3. Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sierpcu,
4. Miejskiego Przedszkola nr 4 w Sierpcu,
5. Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu,
6. Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu,
7. Miejskiego Żłobka w Sierpcu.
Sierpeckie Centrum usług Wspólnych łącznie obsługiwało 300 pracowników zatrudnionych
w ww. jednostkach.
Wykonując swoje statutowe zadania, SCUW koncentruje się głównie na podniesieniu
jakości obsługi jednostek obsługiwanych poprzez ujednolicenie procedur i sposobu
dostarczania informacji. Pracownicy Centrum dokładają starań by doskonalić swój warsztat
i metody pracy, realizując swoje działania w oparciu o dostępne narzędzia informatyczne
ułatwiające obsługę zleconych czynności.
Do wykorzystania narzędzi informatycznych zachęcani są również pracownicy jednostek
obsługiwanych, co coraz wyraźniej odbija się na wzroście efektywności realizowanych
wspólnie zadań.
W pierwszym okresie działalność SCUW była skoncentrowana na osiągnięciu
podstawowych efektów, które obserwuje się w związku z tworzeniem tego typu jednostek.
Są nimi:





zapewnienie ciągłości realizowania zadań w sferach objętych wspólną obsługą;
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, przeznaczenie środków na doskonalenie
zawodowe i podnoszenie kompetencji pracowników obsługujących procesy
finansowo-księgowe i płacowe, profesjonalizacja kadry;
konsolidacja tego samego rodzaju procesów w jednym podmiocie prowadząca do
wzmocnienia nadzoru nad nimi i szybszy dostęp do informacji;
zapewnienie bieżąco aktualizowanych narzędzi informatycznych wspomagających
obsługę finansowo-księgową i płacową.
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VI.

poprawa współpracy i komunikacji między jednostką obsługującą, a jednostkami
obsługiwanymi;
wdrożenie jednolitego obiegu dokumentów dla wszystkich obsługiwanych jednostek;
ujednolicenie formy informacji dostarczanych kierownikom jednostek.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Straż Miejska
W 2020 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,



zabezpieczenia przebiegu uroczystości i imprez na terenie miasta,



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



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



prowadzenia i obsługa Strefy Płatnego Parkowania.

Ilościowe wykonanie zadań:
Służby ogółem – 1161, m.in.:


patrolowe,



patrolowe wraz z Policją,



patrole szkolne,



inne działania wspólne,



na posterunkach,

 dyżurny/monitoring/SPP,
 inne.
Kontrole:


posesji - 259,



targowiska - 164,



place zabaw - 759,



placówki i stoiska handlowe - 27,



rejony szkół i przedszkoli - 522,



parki miejskie - 766,



dworzec PKS /PKP i tereny PKP - 441,
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cmentarze - 172,



bezdomni - 41,



przepisy przeciwpożarowe (p.poż.) - 2,



oznakowanie ulic na bieżąco,



kontrola SPP codziennie do dnia 16.03.2020 r. (od dnia 16 marca do odwołania, strefa
SPP została wyłączona z uiszczania opłat),



działania związane ze SMOGIEM - 60,



inne (działania związane z pandemią Sars-Cov2).

W okresie sprawozdawczym, przewieziono do ośrodków 4 osoby bezdomne.
W trakcie wykonywania zadań :


nałożono 31 mandatów karnych na kwotę 5 550,- złotych,



pouczono /poleceń - 722,



legitymowano - 822 osób,



przekazano KPP - 1 osobę,



rozmowy dyscyplinujące - 395,



Zgłoszenia przyjęte od mieszkańców - 264.

Ilość zastosowanych środków karnych w zakresie:


porządek i spokój publiczny - 582,



bezpieczeństwu osób i mienia - 6,



bezpieczeństwu w komunikacji - 61,



przeciwko zdrowiu - 1,



przeciwko obyczajności publicznej - 2,



urządzeniom użytku publicznego - 70,



ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 7,



ustawa o wychowaniu w trzeźwości - 15,



ustawa o odpadach - 9.

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 odłowienia zwierząt,



doraźne wspieranie organizatorów przy zabezpieczeniu uroczystości, imprez, zawodów
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itp.,


wspólne kontrole z pracownikami UM,



wspólne kontrole z ZGKiM, SMLW , TSSE.

Działania w ramach Covid-19:










kontrole rejonów sklepów - 2190,
kontrole parków i skwerów - 3398,
kontrole miejsc rekreacji - 1343,
kontrole targowisk miejskich - 113 (targowisko miejskie zostało 5.05. i od tego dnia jest
pod stałym, codziennym nadzorem służb SM),
kontrole terenów nadrzecznych - 256,
kontrole miejsc ogólnodostępnych - 3781,
kontrole cmentarzy - 160.
inne - 291.
w okresie 1.04 – 19.06 i od 26.10.2020 r. do chwili obecnej, decyzją Wojewody
Mazowieckiego, jednostka funkcjonuje w strukturach KPP Sierpc wykonując zadania
z zakresu zwalczania pandemii SARS-CoV-2 .

Zapewnienie obsługi monitoringu wizyjnego miasta odbywało się codziennie (wystąpiły 84
przypadki w których ujawniono lub zabezpieczono materiały ze zdarzeń).
Ponadto:






organizacja i nadzór nad dezynfekcją miasta i placówek oświatowych
dystrybucja maseczek i środków ochrony osobistej,
rozładunek, rozwożenie i nadzór nad dystrybucją żywności do osób wskazanych przez
MOPS (3 transporty po 20 ton każdy),
bieżąca współpraca ze wszystkimi służbami i inspekcja na każdym poziomie,
wsparcie KPP w trakcie kontroli kwarantann.

Od 9 września 2013 roku Straż Miejska prowadzi nadzór i obsługę Strefy Płatnego
Parkowania. Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 10 parkometrów. Od dnia
16 marca 2020 r. do odwołania Strefa Płatnego Parkowania została zawieszona (zwolniona
od uiszczania opłat). Stanowisko obsługi monitoringu wizyjnego miasta znajduje się
w siedzibie Straży Miejskiej. Obsługa pracuje w trybie dwuzmianowym.
W roku 2020 była realizowana rozbudowa sieci monitoringu miejskiego tj. wymiana kamer
na istniejących punktach oraz budowa nowych punktów. Obecnie na terenie miasta działa
47 kamer zamontowanych na stałe, 1 zestaw przenośny zawierający dwie kamery 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.

Zarządzanie kryzysowe
Trwająca pandemia koronawirusa Sars-Cov-2 wpłynęła bardzo mocno na nasze życie. Od
ponad roku wciąż mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem. Sytuacja jest dynamiczna
i wciąż nowa dla nas wszystkich, stąd może rodzić wśród mieszkańców niepewność,
a niekiedy dezorientację. Wraz z początkiem pandemii przekazywaliśmy Mieszkańcom
Naszego Miasta środki higieny osobistej. Kilka tysięcy maseczek oraz płynu do dezynfekcji
rąk zostało przekazane do różnego rodzaju instytucji (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
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Centrum Kultury i Sztuki, Miejska Biblioteka Publiczna, Placówki Oświaty, Kościoły, Placówki
Medyczne), tak aby Mieszkańcy mogli w łatwy sposób otrzymać pomoc. W dniach
15 kwietnia oraz 26 maja 2020 r. odbyła się dezynfekcja miasta Sierpca. Obejmowała ona
najbardziej uczęszczane miejsca przez naszych Mieszkańców. Dzięki naszym staraniom
Kasztelan Browar Sierpc/Carlsberg Polska przekazał kwotę 100 tys. zł na rzecz sierpeckiego
szpitala. Jednostka zakupiła za powyższe środki m.in. aparat do wspomagania oddychania
oraz kardiomonitor z modułami, w tym z modułem transportowym.
Miasto Sierpc otrzymało również wsparcie ze strony Samorządu Województwa
Mazowieckiego w kwocie 100 tys. zł. na przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do
nauczania zdalnego.
Ze środków Urzędu Miejskiego w Sierpcu
z przeznaczeniem zwalczania COVID-19 tj.:















zostały

zakupione

środki

ochronne

rękawice nitrylowe jednorazowe – 19300 szt.,
maseczki jednorazowe – 3250 szt.,
kombinezon ochronny – 62 szt.,
termometr bezdotykowy – 3 szt.,
gogle ochronne – 25 szt.,
płyn do dezynfekcji rąk – 901 litrów,
maski ochronne FFP1 – 100 szt.,
maski ochronne FFP2 – 520 szt.,
maski ochronne FFP3 – 10 szt.,
rękawice gumowe wielokrotnego użytku – 120 szt.,
dozowniki do płynu do dezynfekcji rąk – 21 szt.,
maseczki wielokrotnego użytku - 5100 szt.,
przyłbice – 60 szt.,
stacje bezdotykowe do dezynfekcji rąk – 2 szt.

Ponadto pozyskaliśmy tysiące litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz tysiące maseczek
chirurgicznych z Agencji Rezerw Materiałowych, które zostały rozdysponowane
m. in. dla placówek oświaty oraz Mieszkańców Naszego Miasta.
W dniu 30 kwietnia 2020 r. w Żurominie, firma WIPASZ S.A. oraz organizatorzy akcji "Maseczki
dla Polski ", przekazali Miastu Sierpc 18 tysięcy maseczek wielorazowego użytku.
Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego otrzymało z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 49 ostrzeżeń meteorologicznych:












intensywne opady deszczu – 4 ostrzeżenia,
burze z gradem – 21 ostrzeżeń,
przekroczenie pyłu PM10 – 2 ostrzeżenia,
burze – 1 ostrzeżenie,
upał – 1 ostrzeżenie,
silny deszcz z burzami – 3 ostrzeżenia,
przymrozki – 5 ostrzeżeń,
oblodzenie – 3 ostrzeżenia,
gęsta mgła – 5 ostrzeżeń,
opady marznące – 3 ostrzeżenia,
silny wiatr – 1 ostrzeżenie.
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VII.

Jednostki organizacyjne i spółki z udziałem Gminy

Gmina realizuje swoje zadania m.in. poprzez jednostki budżetowe i samorządowe instytucje
kultury.

Jednostki budżetowe











Miejski Żłobek w Sierpcu
Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych
Miejskie Przedszkole Nr 1 „Słoneczna Jedyneczka” w Sierpcu
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu
Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Czerwonego Kapturka w Sierpcu
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu

Instytucje kultury
 Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu
 Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca

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.





Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" w Sierpcu Sp. z o. o.
Ciepłownia Sierpc Sp. z o. o.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" w Sierpcu Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu, prowadzi
swą działalność na terenie miasta Sierpca.
Przedmiotem działalności Spółki są usługi w zakresie: zaopatrzenia w wodę, odbioru
i oczyszczania ścieków, wywozu nieczystości stałych i płynnych, sprzedaży paliw płynnych
i gazowych, olejów, smarów oraz akcesoriów samochodowych, sprzedaży urządzeń
gazowniczych, prowadzenia usług napraw samochodowych i ślusarskich, usług
transportowych i robót ziemnych, profilowania dróg oraz prowadzenia akcji zimowej.
Wysokość kapitału zakładowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 14 118 000 zł i dzieli się na
23 226 udziały.
Struktura kapitałowa Spółki przedstawia się następująco:




Gmina Miasto Sierpc – 22 638 udziały co stanowi 97,47 % kapitału zakładowego,
Uprawnieni pracownicy i emeryci – 587 udziałów co stanowi 2,52 % kapitału
zakładowego,
Ciepłownia Sierpc Sp. z. o.o. – 1 udział co stanowi 0,01 % kapitału zakładowego.

Nominalna wartość jednego udziału wynosi 600 zł. Liczba udziałów uprzywilejowanych:
5894, w tym:


Gmina Miasto Sierpc – 5322;
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pracownicy – 571,
Ciepłownia Sp. z o.o. – 1.

Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 65 943 784,28 zł, z czego aktywa
trwałe wynoszą 58 456 053,70 zł, a aktywa obrotowe 7 487 730,58 zł. Na pasywa składają
się kapitały własne wynoszące 32 611 343,60 zł, w tym kapitał udziałowy 14 118 000,00 zł
i zobowiązania wynoszące 33 332 440,68 zł. W ujęciu tabelarycznym sytuacja ekonomiczna
Spółki przedstawia się następująco:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" w Sierpcu Sp. z o. o. w roku
2020 zatrudniała 9 osób z niepełnosprawnościami.
Tabela nr 3: Sytuacja ekonomiczna Spółki MPGK EMPEGEK w Sierpcu

Wyszczególnienie

Plan zadań gosp. Wykonanie zadań Dynamika
na 2020 r.
gosp. za 2020 r.

Sprzedaż

24 158 730

26 068 330

107,90

Koszty

23 566 920

24 825 940

105,34

Wynik finansowy brutto

591 810

1 242 390

209,93

Wskaźnik rentowności

2,51

5,00

199,20

Wynagrodzenie brutto

5 888 860

5 888 620

100,00

Zatrudnienie w etatach

93,70

93,63

99,93

Przychody Spółki w roku 2020 wynosiły 26 068 330,00 zł, natomiast koszty wynosiły
24 825 940,00 zł. W efekcie osiągnięto zysk brutto w wysokości 1 242 390,00 zł.
Ciepłownia Sierpc Sp. z o. o.
Ciepłownia Sierpc to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów
należy do Gminy Miasta Sierpc. Spółka nie posiada udziałów własnych. Przedmiotem
działalności Spółki jest produkcja energii cieplnej, przesyłanie oraz dystrybucja ciepła,
produkcja energii elektrycznej oraz pozostałe, zgodnie z zakresem działalności spółki.
Spółka ww. działania realizuje na terenie Sierpca. Źródła wytwarzania ciepła dla miasta
Sierpca stanowi kotłownia miejska, w której w 2020 r. zainstalowane były 2 kotły typu WR10, ograniczone mocowo do łącznej mocy cieplnej 16 MW i 4 silniki gazowe o łącznej mocy
cieplnej 5,988 MW oraz 4 MW mocy elektrycznej.
Ze względu na wiek i stopień wyeksploatowania źródeł węglowych, w czerwcu 2020 r.
dokonano naprawy kotła K-1 polegającej na wymianie wężownic pęczka konwekcyjnego
orurowania II ciągu. Tego typu naprawę przeprowadzono aby zapewnić jak najwyższy
poziom bezpieczeństwa dostaw ciepła dla odbiorców, przy jednoczesnym poprawieniu
sprawności samego źródła ciepła. Źródła gazowe również podlegają cyklicznym
modernizacjom co owocuje lepszą, stabilniejszą pracą, a także większymi możliwościami
wytwórczymi energii.
W roku 2020 w Spółce zostały wykonane inwestycje, remonty, przeglądy i konserwacje
urządzeń technologicznych na łączną kwotę 1 651 842,14 zł.
Czynnik grzewczy wytworzony w Ciepłowni rozprowadzany jest do 557 węzłów cieplnych
za pomocą sieci cieplnej wysokoparametrowej, której łączna długość wynosi ponad 30 km.
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Sieć ciepłownicza miasta Sierpca to sieć rozgałęźna. Ponad 10 kilometrów sieci
ciepłowniczej stanowi przestarzała i w znacznym stopniu wyeksploatowana sieć kanałowa.
Jej remont i stopniowa wymiana są dla Spółki dużym wyzwaniem.
Ciepłownia Sierpc ze względu na strategiczne znaczenie dla Spółki i dla mieszkańców
miasta była dobrze przygotowana do sezonu grzewczego.
W 2020 r. wykonano wszystkie planowane modernizacje i remonty. Spółka realizowała
zadania zmierzające do poprawy stanu istniejącej infrastruktury wytwórczej oraz
przesyłowej. Zarząd starał się minimalizować koszty remontów poprzez racjonalne
wykorzystanie zasobów kadrowych, majątkowych i sprzętowych przedsiębiorstwa.
W roku 2020 miał miejsce szereg istotnych zdarzeń mających znaczący wpływ na bieżącą
działalność Spółki, jak również na perspektywy rozwoju Spółki w latach następnych.
W roku 2020 Spółka prowadziła dużo zmian organizacyjnych w celu poprawy efektywności
działania Spółki, optymalizacji kosztów oraz dostosowania metodologii działania Spółki do
zmieniającego się otoczenia rynkowego. Działania te mają na celu osiągnięcie
długofalowej poprawy efektywności ekonomicznej i będą kontynuowane w roku 2021.
Efekty tych działań, w większości przypadków, nie są widoczne natychmiastowo.
Zarząd Spółki zamierza skupić się na poprawianiu kondycji finansowej Spółki i realizacji
polityki unowocześniania ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z ochroną
środowiska (m.in. redukcja pyłów do atmosfery, chociażby przez zwiększanie wykorzystania
układu
kogeneracyjnego),
bezpieczeństwem
dostaw
energii
cieplnej
i redukcją strat na przesyle (m.in. remonty, modernizacje (np. sieci przesyłowej, układu
uzdatniania wody sieciowej), rozbudowa infrastruktury przesyłowej i wytwórczej Spółki oraz
dociążenie tych fragmentów sieci ciepłowniczej, które posiadają rezerwy mocy).
Zarząd Spółki podejmował w roku 2020 i będzie kontynuował nadal, intensywne działania
dążące do wyeliminowania problemów technicznych instalacji kogeneracyjnej w celu
umożliwienia wykorzystanie pełni jej zdolności produkcyjnych.
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o., powyższe działania podejmuje również w celu osiągnięcia
w niedalekiej przyszłości, statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.
Zgodnie z Prawem Energetycznym status ten można osiągnąć wytwarzając ciepło
w ponad 50% z kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii.
Spółka realizowała swoje zadania, określone w umowie Spółki oraz planie na rok 2020,
zabezpieczając zapotrzebowanie przyłączonych odbiorców na zamówioną energię
cieplną przy zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa dostaw.
Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 28 etatów:
• na stanowiskach robotniczych – 21 osób;
• na stanowiskach nierobotniczych – 7 osób.
Umowa o świadczenie usług zarządzania Spółką – 1 osoba.
Ciepłownia Sierpc Sp. z o. o. w roku 2020 nie zatrudniała osób niepełnosprawnych.
W roku 2020 Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. wypracowała dodatni wynik finansowy. Przychody
Ciepłowni uzyskane w 2020 wyniosły 12 613 682,33 zł. Koszty Ciepłowni poniesione w 2020
roku są niższe względem 2019 r. o 14,14% i wyniosły 11 313 191,82 zł. Bilans zysków i strat za
2020 rok Spółki wykazuje zysk w wysokości 1 300 490,51 zł.
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Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu jest jednoosobową 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 wynosił: 2 157 000,00 zł i dzieli się na 4314 udziały po 500,00 zł każdy.
Wszystkie udziały objęte są przez Gminę Miasto Sierpc.
Przedmiotem działania Spółki jest budowa domów mieszkalnych z infrastrukturą
towarzyszącą i ich eksploatacja na zasadach najmu.
Specyfika działania Spółki oparta jest głównie o ustawę z dnia 26 października 1995 roku
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która zakłada, że
głównym celem działalności Spółki nie jest zysk z prowadzonej działalności, a zaspakajanie
potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności. Beneficjentami zasobu mieszkaniowego są
osoby o umiarkowanych dochodach, których nie stać na zakup własnego mieszkania na
wolnym rynku.
Podstawowym obszarem działalności i aktywności spółki w 2020 r. było:
1. Zarządzanie własnym zasobem mieszkaniowym w którego 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 - wybudowane przy udziale
preferencyjnych kredytów pozyskanych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
ulokowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 15 mieszkań (o łącznej powierzchni użytkowej 574,26 m2) znajdujących się
w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Poziomkowej 2.
2. Sprawowanie (na podstawy umowy o zarządzanie) zarządu budynkiem mieszkalnym
Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Poziomkowej 2 w Sierpcu
(którego TBS jest współwłaścicielem).
W ramach sprawowanego zarządu Spółka zapewniała zaopatrzenie w media, bieżącą
konserwację, utrzymanie czystości, porządku, zieleni i placu zabaw, rozliczenie opłat
użytkowników lokali, obsługę płatniczą kosztów eksploatacji.
W ramach eksploatacji zasobów prowadzono pobór należności z tytułu opłat
eksploatacyjnych lokali, a także windykację zaległości w tych opłatach.
W celu wykonywania statutowych zadań TBS Sp. z o.o. w Sierpcu w 2020 r. zatrudniał
6 pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Pozwoliło to na prowadzenie
działalności Spółki na odpowiednim poziomie.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w roku 2020 nie zatrudniała osób
niepełnosprawnych.
W 2020 roku Spółka na sprzedaży osiągnęła zysk w wysokości 121 550,48 zł,
na działalności operacyjnej osiągnęła zysk na poziomie 159 540,65 zł, natomiast ogólny
wynik finansowy działalności TBS-u w 2020 r. zamknął się zgodnie z przedstawionym
przy sprawozdaniu bilansem, rachunkiem zysków i strat, zyskiem w wysokości 133 137,40 zł.
Rok 2020 można określić jako pozytywny rok działalności Spółki. Dzięki zaangażowaniu
Zarządu sytuacja finansowa TBS Sp. z o.o. w Sierpcu z roku na rok ulega znacznej poprawie.
Jednakże na obecną chwilę Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Sierpcu nie jest
w stanie przystąpić samodzielnie do realizacji nowych projektów.
W 2021 roku Spółka zamierza zwrócić szczególną uwagę na pozyskanie środków
pieniężnych mających na celu wykonanie niezbędnych prac remontowych w starzejącym
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się zasobie (związanych z poprawą elementów budynków i ich otoczenia). Realizacja
nakreślonego zadania zależna od pozyskania środków zewnętrznych, jak również ścisłej
współpracy z Gminą Miasto Sierpc tak, aby było możliwe aplikowanie o kredyty w celu
wznowienia działalności Spółki związanej z wznoszeniem budynków mieszkalnych
przeznaczonych na wynajem.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sierpcu, został utworzony
w dniu 31 stycznia 2014 roku przez Gminę Miasto Sierpc, w wyniku przekształcenia, na
podstawie art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej samorządowy zakład budżetowy Gminy Miasto Sierpc po
przeprowadzeniu jego likwidacji, poprzez wniesienie na pokrycie kapitału zakładowego
Spółki w postaci pozostałego po likwidacji mienia stanowiącego przedsiębiorstwo
w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
Siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu 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,
utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych.

Kapitał zakładowy Spółki wynosił na dzień utworzenia 15 859 000,00 zł 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 2020 r. nie uległa
zmianie.
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział
Gospodarczy , pod numerem KRS 0000501791.
Struktura zatrudnienia w 2020 roku przedstawiała się następująco:
Przeciętne zatrudnienie – 97 osób w tym:



pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych – 25 osób;
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – 72 osoby.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. w roku 2020 zatrudniał
średnio 3,91 osób niepełnosprawnych.
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach z działalności:
Przychody netto ze sprzedaży (ogółem) – 14 695 161,77 zł, w tym:
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•wpływy z RZGO – 9 509 276,34 zł.
•wpływy z usług - 2 525 988,15 zł.
•usługi pogrzebowe i cmentarne – 248 279,40 zł.
•wpływy z targowisk – 111 232,36 zł.
Koszty działalności operacyjnej (ogółem) – 15 042 916,11 zł.
•amortyzacja – 1 118.664,18 zł. (podatkowa – 573 117,02 zł.)
•zużycie materiałów i energii – 2 094.505,96 zł.
•usługi obce – 5.349.922 57 zł.
Podatki i opłaty – 458.906,68 zł., w tym :
•opłaty na rzecz ochrony środowiska – 3 620,00 zł.
•podatek od nieruchomości– 349 714,00 zł.
Pozostałe przychody operacyjne – 123 726,69 zł.
Pozostałe koszty operacyjne – 60 977,70 zł.
Przychody finansowe - 32 552,15 zł.
Koszty finansowe – 171 959,94 zł.
Wynik bilansowy brutto
w wysokości 424 413,14 zł.

VIII.

za

okres

sprawozdawczy

działalności

Spółki

to

strata

Mienie Komunalne

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 31.12.2020 r. wynosił 210 492 863 zł.
W ciągu minionego roku dokonano zmian wpływających na ten stan, który na 31.12.2020 r.
wynosił 210 492 863 zł, 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.

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. Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Miasto Sierpc posiadała tytuł prawny
(własność, użytkowanie wieczyste na majątku Skarbu Państwa) gruntów o łącznej
powierzchni 334,2619 ha, z których odpowiednio:
- grunty stanowiące własność – 230,2623 ha,
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- grunty użytkowane wieczyście – 1,2681 ha,
- grunty oddane w dzierżawę – 35,3940 ha,
- grunty oddane w trwały zarząd – 6,3618 ha,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 95,8642 ha.

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości
Ewidencja nieruchomości prowadzona jest w formie papierowej i obejmuje oznaczenie
i powierzchnię nieruchomości wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo
Powiatowe w Sierpcu. Główne kierunki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
to nabywanie, zbywanie oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności. Nabywanie nieruchomości odbywa się poprzez: kupno, komunalizację,
darowiznę, zamianę, spadek, zasiedzenie. Może ono nastąpić również na podstawie decyzji
administracyjnych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 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.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2020
W okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dokonano następujących zmian
w stanie mienia komunalnego dotyczącego gruntów:
Na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 19 działek
o łącznej pow. 1,5138 ha, o wartości 857 325,03 zł przeznaczone pod drogi gminne:
1. skomunalizowano 1 działkę o pow. 0,0057 ha o wartości 2 850 zł,
2. przyjęto darowiznę 2 działek o łącznej pow. 0,0528 ha o wartości 24 341,44 zł,
3. przez zasiedzenie nabyto udział w nieruchomości o pow. 0,0015 ha o wartości 750 zł,
4. wykupiono zabudowaną działkę za cenę 176 400 zł – grunt,
5. w ramach odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi gminne zbyto
1 działkę o pow. 0,0869 ha o wartości 8 690 zł,
6. przekształcono prawo użytkowania wieczystego
o łącznej pow. 5,1803 ha o wartości 629 481,32 zł,

we

własność

54

działek

7. wygaszono użytkowanie wieczyste do 2 działek o łącznej pow. 0,0169 ha o wartości
485,03 zł,
8. w wyniku zasiedzenia zdjęto ze stanu mienia działkę o pow. 0,0438 ha o wartości
14 331,36 zł,
9. w wyniku podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc
powierzchnia uległa zwiększeniu o 0,0677 ha o wartości 22 318,08 zł.
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Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.- inne dane i informacje
o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:
Przedszkola w trwałym zarządzie
Zdjęto ze stanu mienia urządzenia placów zabaw w przedszkolach nr 1 i nr 2 na łączną
kwotę 33 930,00 zł oraz urealniono BO na kwotę 63 88,81 zł, co łącznie dało zwiększenie na
kwotę 29 951,81 zł.
Szkoły w trwałym zarządzie
Przekazano budynki i budowle o łącznej wartości 214 392,07 zł w tym:
1. Przyjęto na stan mienia remont elewacji budynku w Szkole Podstawowej nr 3 –
228 900,29 zł.
2. Przyjęto na stan mienia remont schodów i budowę podjazdów dla
niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 – 124 000,00 zł.
3. Urealniono BO na kwotę -138 508,22 zł.
MOSiR w trwałym zarządzie
Przekazano budynki i budowle o łącznej wartości 9 101 485,82 zł w zakresie obiektów
i budynków MOSIR.
Urząd Miejski – budynki i budowle o łącznej kwocie 148 600,00 zł w tym:
1. Przyjęto na stan mienia budynki przy ul. Piastowskiej 92 o wartości 93 600,00 zł – wg
średnich cen rynkowych.
2. Przyjęto na stan mienia lokal w budynku pl. Chopina 16 o wartości 55 000,00 zł.
Urząd Miejski – pozostałe środki trwałe zostały zmniejszone o kwotę 4 780 101,72 zł,
w tym:
1. Przyjęto na stan mienia "Budowa wodociągu zasilającego w wodę ogródek
działkowy "Malinka" w Sierpc- 19 200,00 zł,
2. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa parkingów na Osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu”315 996,97 zł,
3. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu
(w okolicy budynku wielorodzinnego nr 30)- 39 588,80 zł,
4. Przyjęto na stan mienia "Budowa chodnika na ul. Kochanowskiego w Sierpcu”49 996,00 zł,
5. Przyjęto na stan mienia "Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Pogodnej w Sierpcu”64 987,11 zł,
6. Przyjęto na stan mienia "Budowa parkingu przy ul. Witosa w Sierpcu”- 132 758,85 zł,
7. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa ul. Baczyńskiego w Sierpcu (odcinek od
ul. Żeromskiego)- 99 995,00 zł,
8. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa ul. Sempołowskiej”- 230 999,99 zł,
9. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Sierpcu
(za budynkiem „SANEPID”) - 45 000,00 zł,
10. Przyjęto na stan mienia "Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Płockiej
działka nr 2328”- 392 351,25 zł,
11. Przyjęto na stan mienia "Fontanna pływająca na Jeziórkach”- 178 900,00 zł,
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12. Przyjęto na stan mienia "Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu - odcinek od
ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II)- 1 390 825,61 zł,
13. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego”59 998,99 zł,
14. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa chodnika ul. Benedyktyńskiej”- 69 000,00 zł,
15. Przyjęto na stan mienia "Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II w Sierpcu na odcinku
od ul. Piastowskiej do Armii Krajowej”- 114 935,36 zł,
16. Przyjęto na stan mienia "Budowa oświetlenia ulicy Bolesława II Śmiałego, ulicy
Bolesława Chrobrego, ulicy Henryka Brodatego oraz ulicy św. Wojciecha w Sierpcu”70 725,00 zł,
17. Przyjęto na stan mienia "Budowa miasteczka
ul. M. Konopnickiej w Sierpcu”- 202 249,99 zł,

ruchu

drogowego

przy

18. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sierpcu"- 245 900,00 zł,
19. Przyjęto na stan mienia "Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu- 157 900,00 zł,
20. Przyjęto na stan mienia "Budowa oświetlenia na ul. Bobrowej- II etap"- 13 700,00 zł,
21. Przyjęto na stan mienia "Rozbudowa chodnika przy ul. Słowackiego w Sierpcu”14 850,00 zł,
22. Przyjęto na stan mienia "Budowa placu zabaw w parku T. Mirosławskiego
w Sierpcu” – 56 050,00 zł,
23. Zdjęto ze stanu mienia obiekty i infrastrukturę MOSIR przekazaną w trwały Zarząd
wykazane powyżej w kwocie -9 101 485,82 zł,
24. Przyjęto na stan mienia "Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej w Sierpcu”
w ramach numeru inwentarzowego UM/ST/2889- 46 780 zł,
25. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Sierpcu” – 308 695,18 zł,
Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.- inne dane i informacje
o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie pozostały sprzęt
i licencje między innymi:
1. Przyjęto na stan mienia zakup kserokopiarki MP 3055SP - 14 329,50 zł,
2. Przyjęto na stan mienia zakup urządzenia kopertującego 38 868,00 zł,
3. Przyjęto na stan mienia serwer DELL PE R540xs 4210 Chassic, DELL 480 GB Dysk 8TB
7.2, DELL Microsoft Windowsk SerVer 2019 - 19 987,50 zł,
4. Zdjęto ze stanu mienia Lampa operacyjna sufitowa BHC 702 - 28 487,00 zł,
5. Przyjęto licencje Sp +MP w kwocie – 43 735,55zł,
6. Przyjęto na stan mienia Inwentaryzację oświetlenia ulicznego oraz wykonanie audytu
energetycznego w kwocie -35 550 zł,
7. Przyjęto „Wykonanie raportu wraz z inwentaryzacją wszystkich indywidualnych źródeł
ciepła w mieście Sierpc”- 55350 zł.
Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.- w zakresie wpływów z tytułu
gospodarki mieniem. Na kwotę 1 414 470,31 zł dot. wpływów z tytułu gospodarki mieniem
składają się dochody wykonane w poszczególnej klasyfikacji:
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IX.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 251 966,75 zł,
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 921 329,88 zł,
Wpływy z pozostałych odsetek kwota 2459,08 zł,
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności kwota 61 484,33 zł,
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości kwota 172705,50 zł,
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 423,68 zł,
Wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 100,09 zł.

Środowisko i gospodarka komunalna

Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi
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,
Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Rachocinie gm. Sierpc.

b) instalacja do przetwarzania
i innych bioodpadów:



c)

selektywnie

zebranych

odpadów

zielonych

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.

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. zo.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.

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 odpadów
komunalnych (RIPOK-ów) wskazanych przez Wykonawcę w postępowaniu o zamówienie
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publiczne na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
W 2020 r. złożonych zostało 910 deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych przedstawiają się następująco:
Tabela nr 4: Wykaz kosztów związanych z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych.

Odbiór,
transport
i
zagospodarowanie
niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących
odpady komunalne oraz przeznaczonych do pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych

4 111 105,20 zł

Odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych
odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań
wielomateriałowych i wielkogabarytowych
Obsługa administracyjna systemu

94 591,32 zł

Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

44 400,00 zł

Razem

4 250 096,52 zł

Według danych uzyskanych z Biura Spraw Obywatelskich na dzień 31.12.2020 r., w mieście
Sierpc zameldowanych było 17 502 osób (o 267 osoby mniej niż w 2019 r.), zaś wg deklaracji
złożonych przez właścicieli nieruchomości, liczba osób zamieszkujących nieruchomości
położone na terenie miasta wynosi o 2 902 osoby mniej, tj. 14 600. 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 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 2020 r.
kształtowały się na następującym poziomie:




Wpływy z tytułu opłat bieżących za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
z wystawionych upomnień i ściągniętych tytułów wykonawczych: 4 248 784,30 zł
Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
4 498 538,72 zł
Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi narastające od 2013 r.: 249 754,42 zł
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W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy spóźniali się z wnoszeniem opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane były upomnienia. Łącznie w 2020 r.
wysłano 1121 upomnień.
Usuwanie 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 2032 r. 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 2020 roku odebrano od
mieszkańców miasta Sierpca i przekazano do unieszkodliwienia 39,56 Mg płyt azbestowocementowych. Zadanie było dofinansowane przez WFOŚiGW. Całość zadania opiewała
na kwotę 12 817,44 zł, z czego 8 970 zł otrzymaliśmy z WFOŚiGW w formie dotacji.

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 kołowy, niskie źródła emisji (opalane
paliwami stałymi, nielegalne spalanie odpadów). Obniżenie poziomu zanieczyszczeń jest
ważnym celem strategicznym. Realizacja tych celów prowadzona jest na wielu
płaszczyznach.
Ochrona środowiska w spółce Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.
Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza jest w sposób bezpośredni zależna od
ilości jak i od jakości spalanego miału węglowego oraz stopnia wykorzystania źródła
zasilanego gazem. W przypadku starej infrastruktury wytwórczej (kotły typu WR) niezwykle
ważna jest także skuteczność zamontowanych urządzeń ochronnych (odpylania) oraz
praca obsługi Ciepłowni ukierunkowana na optymalną eksploatację infrastruktury
wytwórczej ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z ochroną środowiska.
Emisje zanieczyszczeń gazowo - pyłowych z kotłów WR nie przekraczają wyznaczonych
limitów. Jest to spowodowane tym, że spalaniu poddajemy miał o możliwie najwyższych
parametrach jakościowych, który posiada niską zawartość siarki (następuje więc niewielka
emisja jej związków). Spalanie węgla o niskiej zawartości siarki pozwala uniknąć
dodatkowych kosztów produkcji jakie wiązałyby się z koniecznością pracy instalacji
odsiarczania spalin.
Podobnie jak w roku 2019, w roku 2020 wykorzystywano do produkcji ciepła
elektrociepłownię gazową, której oddziaływanie na środowisko jest bardziej przyjazne od
tego jakim charakteryzują się kotły węglowe. Pozwoliło to na utrzymanie niskiego poziomu
emisji substancji szkodliwych do atmosfery w przeliczeniu na GJ wyprodukowanego ciepła.
Wykorzystanie instalacji gazowej w 2020 r. było jednak ograniczone ze względu na wyższe
koszty wytworzenia ciepła w stosunku do produkcji opartej na węglu oraz ze względu na
liczne problemy eksploatacyjne.
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Program ochrony środowiska Gminy Miasto Sierpc do 2022 r.
Głównym i nadrzędnym celem programu jest wdrożenie polityki ochrony środowiska.
Jednym z czynników, które głównie wpływają na jakość powietrza jest klimat.
W ramach ochrony przed hałasem, każdy inwestor zobowiązany jest dokonać analizy
potencjalnych źródeł hałasu oraz jego poziomu przy założeniu maksymalnych parametrów
pracy urządzenia. W przypadku określenia poziomu hałasu wykraczającego poza normy
przyjęte w aktach prawnych dla określonych rodzajów zabudowy wszelkie decyzje
zawierają szereg uwarunkowań, które musi spełnić inwestor aby mógł zrealizować swoje
zamierzenie i nie spowodować pogorszenia standardów środowiska. W dokumentach
planistycznych dokonuje się zapisów zapewniających tworzenie tzw. Izofon, tj. pasów zieleni
izolacyjnej, szczególnie wzdłuż obciążonych ruchem ciężkim obiektów liniowych. Ponadto
na bieżąco podejmowano działania skutkujące poprawę nawierzchni dróg, na cichą.
Poprzez wprowadzanie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
dotyczących ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, w Gminie
utrzymano dotychczasowy stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem
elektromagnetycznym poprzez:





ograniczenie lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie do infrastruktury
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych
dotyczących rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych na terenach przeznaczonych
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w granicach
wyznaczonych stref technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych;
zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w granicach
wyznaczonych
tymczasowych
stref
technologicznych
napowietrznych
linii
elektroenergetycznych 15 kV do skablowania; po skablowaniu linii ograniczenia nie
obowiązują.

W 2020 r. rozbudowano sieć czujników jakości powietrza. Obecnie na terenie miasta
funkcjonuje 30 urządzeń.

Modernizacja oczyszczalni ścieków
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o., w zakresie 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”, kontynuowało realizację inwestycji pn. „Rozbudowa
i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu”, współfinansowanej
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
powstały budowle:
-

osadnik wstępny poziomy,
wydzielone komory fermentacyjne,
budynek operacyjny,
instalacje do uzdatniania i magazynowania biogazu.
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Natomiast w ramach modernizacji systemu sterowania kontynuowano budowę instalacji
sterowania w nowym układzie związanym z zagospodarowaniem osadów oraz produkcją
biogazu obejmującą wprowadzenie nowych układów pomiarowych wraz ze sterowaniem
i nowym interfejsem umożliwiającym obrazowe kontrolowanie przebiegu procesu. Jednym
z efektów modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków było wyłączenie z eksploatacji
zakładowej kotłowni węglowej, którą zastąpiło 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 2020
realizowano ostatnie zadanie z rozszerzonego zakresu rzeczowego i finansowego projektu
tj. budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada i Kilińskiego.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 28 344 817,00 zł. Maksymalny koszt
wydatków kwalifikowanych 17 118 796,00 zł. i kwota dofinansowania 14 550 976,00 zł.
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to II kwartał 2021, natomiast termin
osiągnięcia efektu ekologicznego – przetwarzanie rocznie 540 ton suchej masy osadów
ściekowych i podłączenie 249 dostawców ścieków, to IV kwartał 2021.

fot. Zamknięte komory fermentacyjne

fot. Zbiornik biogazu
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fot. Kocioł na biogaz
W ramach wieloletniego planu realizacji, rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, spółka EMPEGEK w 2020 r. wykonała:
















budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Spacerowej za kwotę 40 088,64 zł,
budowę sieci wodociągowej w ul. Deszczowej za kwotę 54 439,83 zł,
budowę sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 – go Maja za kwotę
611 855, 84 zł,
budowę sieci wodociągowej w ul. Magnackiej za kwotę 73 535,70 zł,
budowę sieci wodociągowej w ul. Solskiego za kwotę 106 078,78 zł,
budowę sieci wodociągowej w ul. Kalinowej, Sadowej, Jasnej za kwotę 55 970,22 zł,
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 11 – tego Listopada i ul. Kilińskiego za kwotę
512 932,91 zł,
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Bema za kwotę 458 588,98 zł,
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej za kwotę
1 989 253,89 zł
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej za kwotę 930 274,63 zł,
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrawy za kwotę 62 143,60 zł,
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Magnackiej (w rejonie ul. Ziemiańskiej) za
kwotę 85 667,67 zł,
budowę odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Jadwigi
za kwotę 3 294,06 zł,
rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w Sierpcu za kwotę
6 654 515, 19 zł,
renowację kanału sanitarnego w ul. Narutowicza i Konstytucji 3 – go Maja za kwotę
311 380,00 zł.

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.
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W 2020 r. posadzono 120 drzew na terenach należących do Gminy Miasta Sierpc
(110 szt. kasztanowce czerwone oraz 10 szt. klon pospolity kulisty). Na bieżąco
przeprowadzano pielęgnację drzew rosnących na miejskich terenach.

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Podstawowym celem programu jest wdrożenie racjonalnej polityki gospodarowania
zasobem mieszkaniowym, prowadzącej do:
a) zwiększenia mieszkaniowego zasobu miasta,
b) zwiększenia możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób o niskich
dochodach,
c) poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu miasta,
d) poprawy jakości i warunków zamieszkiwania w mieszkaniowym zasobie miasta,
e) zakończenia zmian własnościowych w nieruchomości, w których sprzedaż lokali została
już rozpoczęta,
f) poprawy jakości zarządzania mieszkaniowym zasobem miasta.
Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Sierpc stanowi 569 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni 23 485,26 m2 w tym:
- 123 lokali mieszkalnych o powierzchni 4 341,81 m2 w budynkach stanowiących 100 %
własność Miasta Sierpc,
- 404 lokale mieszkalne w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy
tj. Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 17.534,27 m2 ,
- 42 lokali o pow. 1 609,18 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 01.10.2019 r. do 31.12.2019 roku ogółem wpłynęły 44 wnioski o przydział lokali
mieszkalnych/socjalnych w 2020 roku. Gmina Miasto Sierpc w roku 2020 udzieliła pomocy
mieszkaniowej 7 osobom z
rocznej listy osób uprawnionych do przydziału lokalu
docelowego i socjalnego oraz 3 osobom znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej. Realizację polityki czynszowej określa zarządzenie Nr 55/WSK/2011 Burmistrza
Miasta Sierpca z dnia 27.06.2011 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokali mieszkalnych na terenie miasta Sierpca.
Drugim obszarem działań jest aktywność Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Sierpcu. Podstawowym przedmiotem działalności i aktywności Spółki
w 2020 r. było zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w których w skład wchodzą:
4 budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ul. Płockiej 57a, Paderewskiego 2,
Paderewskiego 4 oraz Paderewskiego 4a, liczące łącznie 138 lokali mieszkalnych
o powierzchni użytkowej mieszkań 6.052,32 m2 oraz 15 mieszkań (o łącznej powierzchni
użytkowej 574,26 m2) znajdujących się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości
położonej przy ul. Poziomkowej 2.
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X.

Inwestycje

W 2020 r. 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. 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 Urzędu Miejskiego
w Sierpcu.

Zestawienie wszystkich realizowanych zadań inwestycyjnych w mieście
wg podziału na cele:
1. Poprawa układu drogowego w mieście:
 Budowa parkingu przy ul. Witosa w Sierpcu – 132 758,85 zł,
 Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu (w okolicy budynku
wielorodzinnego nr 30) – 39 588,80 zł,
 Przebudowa ul. Baczyńskiego w Sierpcu (odcinek od ul. Żeromskiego) – 99 995,00 zł,
 Przebudowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Sierpcu (za budynkiem "SANEPID")45 000,00 zł,
 Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu – 157 900,00 zł,
 Budowa chodnika na ul. Kochanowskiego w Sierpcu – 49 996,00 zł,
 Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sierpcu – 476 899,99zł,
 Przebudowa chodnika przy ul. Benedyktyńskiej – 69 000,00 zł,
 Przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego – 59 998,99 zł,
 Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Pogodnej – 64 987,11 zł,
 Rozbudowa chodnika przy ul. Słowackiego w Sierpcu – 14 850,00 zł,
 Przebudowa parkingów na Osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu – 315 996,97 zł,
 Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu - odcinek od ul. I. Paderewskiego
do ul. A. Mickiewicza (etap II) – 1 390 825,61 zł.
2. Poprawa gospodarki komunalnej w mieście:
 Budowa Przepompowni wód deszczowych przy ul. Płockiej działka nr 2328 –
392 351,25 zł,
 Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II w Sierpcu na odcinku od ul. Piastowskiej do
Armii Krajowej – 114 935,36 zł,
 Budowa oświetlenia ulicy Bolesława II Śmiałego, ulicy Bolesława Chrobrego, ulicy
Henryka Brodatego oraz ulicy Św. Wojciecha w Sierpcu – 70 725,00 zł,
 Budowa oświetlenia na ul. Bobrowej (II etap) – 13 700,00 zł.
3. Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej
 Doposażenie placów zabaw na osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu – 18 000,00 zł,
 Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Sierpcu – 59 330,00 zł,
 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu –
308 695,18 zł,
Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy
działania Sierpeckie Partnerstwo- 496 549,99 zł, w ramach której wykonano:




Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej w Sierpcu- 59 350,00 zł
Budowa placu zabaw w parku T. Mirosławskiego w Sierpcu- 56 050,00 zł,
Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. M. Konopnickiej w Sierpcu202 249,99 zł,
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XI.

Pływająca fontanna
178 900,00 zł.

na

Jeziórkach–

dostawa

wraz

z

uruchomieniem-

Polityka społeczna

Ogólna sytuacja w obszarze
Liczba mieszkańców Miasta powoli ale systematycznie maleje. 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. Na rynku pracy
zauważalny jest pozytywny trend. Liczba bezrobotnych w mieście Sierpcu w stosunku do lat
poprzednich systematycznie zmniejsza się, z niewielkim wzrostem w roku ubiegłym:
w 2015 r. - 1243;
w 2016 r. - 1153;
w 2017 r. – 1025;
w 2018 r. – 955;
w 2019 r. - 845;
w 2020 r. - 906
Proces ten obrazuje także stopa bezrobocia na terenie powiatu sierpeckiego
(PUP w Sierpcu nie prowadzi odrębnej statystyki dla Miasta Sierpca) w ciągu ostatnich 6 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%
na koniec 2020 r. – 15,7%
Liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia w 2020 r. wynosiła 755 rodzin (1387 osób
w rodzinach) co stanowiło 7,92% wszystkich mieszkańców; w 2019 r. wynosiła 814 rodzin
(1504 osób 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. Istniejące problemy
społeczne oraz zwiększająca się liczba i zakres zadań ustawowych w obszarze pomocy
społecznej, powodują konieczność zwiększania nakładów i środków na ich realizację oraz
dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
mieszkańców.
Nadal wskazana jest aktywność projektowo-konkursowa w nowej perspektywie finansowej,
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.
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Każdego roku zwiększają się potrzeby i nakłady finansowe na zapewnienie usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
W ramach kwoty 820 000 zł udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych
97 osobom (wykonano 37 205 godzin usług). Zwroty od podopiecznych z tytułu opłaty za
usługi opiekuńcze wyniosły 130 717,64 zł (usługi opiekuńcze są omówione szczegółowo w
dalszej części raportu). 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 (DPP) z budżetu MOPS wydatkowano kwotę 411
450,15 zł, w tym na bezpłatne zupy 16 794,57 zł. Z obiadów w DDP skorzystało
155 osób – emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, korzystające z usług opiekuńczych.
Wydano 22 776 posiłków.
W okresie zawieszenia działalności spowodowanej przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 wydawano posiłki osobom korzystającym z usług opiekuńczych (posiłki odbierały
opiekunki). W okresie „odwieszenia” wydawano ciepłe posiłki wszystkim uczestnikom
wyłącznie na wynos. Z tytułu odpłatności za obiady dokonano zwrotu do budżetu Miasta
kwotę 94 600 zł. Z bezpłatnych zup skorzystało 30 osób, w ciągu 2020 r. wydano 2 560
świadczeń w formie ciepłej zupy lub paczki żywnościowej. W okresie od 16 marca, raz w
tygodniu wydawano paczki żywnościowe. 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: 2020 r. – 551 385 zł (16 osób), 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. 54 646,59 zł i zasiliły one budżet Miasta.
Kontynuowane jest zatrudnianie asystentów rodziny, którzy obejmują swym wsparciem
rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
współfinansowanie i rozwijanie działań wspierających rodziny z dziećmi (asystentura
rodzinna,
poradnictwo
specjalistyczne,
funkcjonowanie
świetlic
szkolnych
i środowiskowych, rozwijanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, klubów
i stowarzyszeń sportowych). MOPS w Sierpcu występuje corocznie do Wojewody
Mazowieckiego z wnioskiem o dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny i w 2020 r.
otrzymał jedynie kwotę 3.400 zł na wypłatę jednorazowych dodatków dla 2 asystentów
rodziny.
W latach ubiegłych dofinansowanie wynosiło: w 2019 r. 28 267 zł , 2018 r. 31 427 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 2020 r. 94 709,21 zł,
w 2019 r. 76 855,88 zł, w 2018 r. 55 961,27 zł. Ponadto finansowane i rozwijane są inne formy
wspierania rodziny: świetlica Środowiskowego Ogniska Wychowawczego (wydatki
w latach: 2020 r. – 274 830,63 zł (26 dzieci), w 2019 r. – 248 281,02 zł (35 dzieci), w tym
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nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne psychologa, prawnika, pedagoga (kwota 30 730
zł – (146 rodzin), warsztaty edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy (16 800 zł –
8 osób, 45 zajęć). MOPS w Sierpcu wypłaca świadczenia rodzinne osobom uprawnionym.
Wypłacono 14 365 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 425 rodzin, na łączną kwotę
1 714 813 zł. Wypłacono także 6.765 świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, zapomoga
z tytułu urodzenia dziecka), na łączną kwotę 3 395 147 zł. Zasiłek dla opiekuna to koszt 60
140 zł (97 świadczeń). Na koniec grudnia 2020 r. świadczenia wychowawcze 500+
przysługiwały na 2 859 dzieci i ich koszt wyniósł 17 644 090,32 zł. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego (pomoc osobom uprawnionym do alimentów) to koszt 1 011 212 zł na 190
uprawnionych osób (2 347 świadczeń). 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.

Aktywność projektowo-konkursowa
MOPS w Sierpcu bierze udział w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz w realizacji programów osłonowych.
W 2020 r. przyznano 1.979 świadczeń na łączną kwotę 593.400 zł ze środków budżetu
państwa.
„Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” – w ramach Programu zatrudniano 2
asystentów rodziny. Pomocą i wsparciem objęto 25 rodzin, w których wychowywało się 58
dzieci. Koszt Programu to kwota 98.109,21 zł, w tym 3 400 zł to dofinansowanie ze środków
budżetu państwa i 94 709,21 zł środki gminy.
„Posiłek w szkole i w domu” – z Programu skorzystało 490 osób, łączny koszt wyniósł
224 795 zł. Program został szczegółowo omówiony w pkt. Dożywianie.
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.
„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 rozwoju lub w czasie porodu.
W 2020 r. w ramach realizowanych zadań wypłacono 2 jednorazowe świadczenia
w wys. 4 000 zł ze środków budżetu państwa.
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. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co
najmniej trójką dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia; w wieku do ukończenia 25 roku
życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń
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wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną –
18,
Liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną
składającą się wyłącznie z rodziców – 29,
Liczba przyznanych Kart w formie:




tradycyjnej – (plastikowej) – 139,
elektronicznej – 64,
tradycyjnej i elektronicznej – 57

Koszt realizacji zadania 448,68 zł ze środków budżetu państwa.

Usługi opiekuńcze i wsparcie podmiotu realizującego 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,
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 umowie dotyczącej
realizacji zleconych zadań zawartych z podmiotem świadczącym te usługi. W 2020 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 22,04 zł. W ramach kwoty 820 000 zł udzielono pomocy w formie usług
opiekuńczych 97 osobom (wykonano 37 205 godzin usług). Opłaty podopiecznych za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi, przekazywane są przez MOPS do budżetu Miasta
Sierpca. W 2020 r. była to kwota 130 717,64 zł. Wobec powyższego rzeczywisty koszt
udzielonych usług wyniósł 689 282 zł.
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Realizacja uchwał Rady Miejskiej w obszarze polityki społecznej
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, 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:




dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – do 30.04.2020 r. 11,37 zł
miesięcznie, od 01.05.2021 r. - 10,94 zł;
dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – do 30.04.2020 r. - 15,80 zł miesięcznie,
od 01.05.2021 r. - 15,19 zł;
dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – do 30.04.2020 r. - 18,23 zł, od
01.05.2021 r. - 18,96 zł.

Liczba złożonych wniosków – 205;
Liczba wydanych decyzji – 205;
Liczba wypłaconych świadczeń – 935;
w tym dla: gospodarstw 1 osobowych – 462;
dla gospodarstw od 2 do 4 osób – 397;
dla gospodarstw od 5 osób – 76
Koszt realizacji zadania (świadczenia + koszt obsługi) – 12 882,89zł.
Dodatek energetyczny warunkowany jest wcześniejszym przyznaniem dodatku
mieszkaniowego. W 2020 roku wypłacono 3.662 świadczeń na łączna kwotę 727 860 zł.
Średnia wysokość jednego dodatku wyniosła 198,76 zł i była wyższa w stosunku do
ubiegłego roku o 21,14 zł (177,62 zł).Wydatki z podziałem na poszczególne zasoby
przedstawiają się następująco:
- gminny – 1 465 św. na kwotę 281.636 zł,
- spółdzielczy – 1 615 św. na kwotę 321.506 zł,
- wspólnoty mieszkaniowe – 77 św. na kwotę 14 895 zł,
- prywatny – 374 św. na kwotę 85165 zł,
- TBS –131 św. na kwotę 24 658 zł.
Wpłynęło 630 wniosków, wydano 607 decyzji przyznających, a także decyzje odmowne, w
tym z powodu:
- przekroczenie normatywnej powierzchni mieszkaniowej – 1;
- dodatek osiągnął wartość ujemną - 10;
- dodatek nie przekroczył 2% najniższej emerytury – 3;
- umorzenie postępowania – 8;
- brak tytułu prawnego do lokalu - 1.
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Dożywianie
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 oraz 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 na zakup posiłku i żywności
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023.
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.
W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 (M.P. z 2018 r. 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 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 2020 pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielono
łącznie 490 osobom z tego 103 osoby korzystały z posiłku (69 dzieci w szkołach
i przedszkolach i 34 osoby dorosłe – bezpłatne zupy w stołówce MOPS), a 387 osób
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(wszystkie osoby w rodzinie) otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup
żywności.
Koszt programu wyniósł ogółem 224 795 zł, z tego ze środków własnych wydatkowano
kwotę 109 795 zł (w tym: na posiłki 40 661 zł oraz zasiłki celowe na zakup żywności
69 134 zł) i z dotacji budżetu państwa 115 000 zł.

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. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż
10 miesięcy w danym roku szkolnym.
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 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 124,00 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 2020 roku z pomocy materialnej skorzystało 177 uczniów, łączna kwota wydatkowana na
ten cel wyniosła 118 246,40 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 94 597 zł oraz środki własne
gminy 23 649,28 zł.

Sprawienie pogrzebu
Uchwała nr 366/XLIX/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2013 r. w sprawie:
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę miasto Sierpc) oraz Uchwała Rady
Miejskiej Sierpca Nr 467/LXVI/2014 w sprawie zmiany powyższej Uchwały.
Sprawienie pogrzebu przez gminę 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. Wybór firmy pogrzebowej dokonywany jest przy
uwzględnieniu oferty cenowej. W 2020 roku nie było przypadku sprawienia pogrzebu przez
tut. Ośrodek.
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Inne istotne działania Burmistrza
Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie
Zarządzenie Nr 105/WSK/2018 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w skład którego powołano
10 osobową grupę – przedstawicieli: policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty,
sądu oraz prokuratury.
Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 r. wpłynęły 24 Niebieskie Karty i 20 kontynuowano
z poprzedniego okresu. Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze w 23 przypadkach
zakończyły procedurę Niebieskiej Karty. W minionym roku Zespół Interdyscyplinarny spotkał
się 4 razy, natomiast grupy robocze 44 razy.
Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych
Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy,
jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. Decyzję, wydaje się na wniosek
świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy
udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie decyzji, przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:
dzień złożenia wniosku lub w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień
udzielenia świadczenia. Decyzję wydaje się m.in. po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
środowiskowego i stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego.
W 2020 roku wpłynęły 53 wnioski z prośbą o wydanie decyzji potwierdzających prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Wydano 44 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 6 decyzji
odmownych oraz 3 decyzje umarzające postępowanie.
Porozumienie podmiotów przy organizacji pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem
(SPZOZ w Sierpcu, Parafia św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, MOPS w Sierpcu).
W 2020 roku dokonano 2 pochówków dzieci zmarłych przed urodzeniem z terenu miasta
Sierpca na łączna kwotę 1404 zł. W ramach zapytania o cenę wyodrębniono
najkorzystniejszą ofertę. Zakres czynności obejmował: odbiór zwłok z Zakładu Patomorfologii
w Płocku i przewóz do krematorium a następnie do miejsca pochówku zlokalizowanego na
cmentarzu katolickim przy ul. Kościuszki w Sierpcu, zakup trumny, kremację i zakup urny.
MOPS w Sierpcu dokonał zwrotu kosztów po przedstawieniu faktury za wykonane czynności.
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.2019 r. poz. 2277) 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 (dalej: MPPiRPAoPN) dla
Miasta Sierpca na 2020 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:
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promowanie zdrowego stylu życia, poprzez inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć
mających na celu doprowadzenie do zmiany obyczajów w zakresie spożywania
napojów alkoholowych, postrzegania narkotyków oraz innych substancji
psychoaktywnych, poprawa świadomości w zakresie przeciwdziałania przemocy
i innych zjawisk patologicznych,
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkomanii,
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie,
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych
i socjoterapeutycznych,
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

W 2020 roku na wyżej wymienione działania ze środków MPPiRPAoPN wydatkowano kwotę
w wysokości 433 005,50 zł.
Dużą rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym odgrywa
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnik Burmistrza
ds. Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, którzy inicjują zadania związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Ponadto realizują określone ustawowo
zadanie prowadzenia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. Do Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (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.

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
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poczucia własnej wartości, przekazywanie odpowiedniego systemu norm. Konsumpcja
alkoholu i narkotyków ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno
jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale
wpływają na całą populację.
Nadużywanie alkoholu może przyczynić się do powstania takich szkód społecznych jak:
zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe,
przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Dlatego też działania w zakresie zapobiegania
problemom alkoholowym i rozwiązywania ich są przedmiotem szczególnej troski ze strony
organu samorządowego, a w szczególności w czasie epidemii koronawirusa, gdzie stres,
niepewność i zamknięcie w domach spowodowały, że problemy związane z alkoholem
i przemocą bardzo się nasiliły. Samorząd wpływa na ograniczenie dostępności alkoholu
przez swoje uchwały w sprawie liczby zezwoleń, zasad usytuowania punktów sprzedaży,
godzin otwarcia sklepów z alkoholem, a z drugiej strony w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmuje inicjatywy profilaktyczne,
edukacyjne i zwiększające dostęp do profesjonalnej pomocy dla konkretnych populacji. 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. Finansowano działalność świetlicy dla osób uzależnionych i ich
rodzin, zagrożonych przemocą. Dofinansowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym i zagrożonych przemocą.
Prowadzono poradnictwo świadczone przez specjalistów-konsultantów (pedagoga,
psychologa, radcy prawnego) dla rodzin w których występowały problemy alkoholowe,
narkotykowe, a w szczególności przemoc w rodzinie. Obejmowano dożywianiem dzieci
z rodzin dotknięty lub zagrożonych problemami uzależnień – uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

Miejski Żłobek w Sierpcu
Miejski Żłobek w Sierpcu jest jedyną, na terenie Miasta Sierpca, placówką pełniącą funkcję
opiekuńczo - wychowawczo - edukacyjną dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3. roku
życia. Zlokalizowany w budynku przy ul. Armii Krajowej 1a (z wejściem od ul. Sienkiewicza)
jest aktualnie przystosowany dla 24 dzieci. Budynek spełnia minimalne warunki dostępności
dla osób ze szczególnymi potrzebami określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Rok 2020 był drugim rokiem działalności placówki, która rozpoczęła swe statutowe
funkcjonowanie dnia 1 lipca 2019 r. (Uchwała Rady Miejskiej Nr 71/IX/2019 z dnia 25 marca
2019 r.). Był to rok, w którym placówka kontynuowała realizację unijnego programu
„Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących
opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”. Dzięki realizacji
Projektu, we wskazanym okresie, 36 rodziców skorzystało bezpłatnie z opieki nad swoimi
dziećmi, co umożliwiło tej grupie powrót do pracy po urlopach macierzyńskich
i rodzicielskich lub podjęcie zatrudnienia.
W roku sprawozdawczym zadania z zakresu opieki, wychowania i edukacji realizowało
9 osób. Z tego zatrudnionych na umowę o pracę, na stanowisku opiekun było 5 osób, które
każdego dnia wspierały dzieci w ich rozwoju, dbały o bezpieczeństwo, a także rozbudzały
dziecięcą ciekawość zachęcając do poznawania świata i rozwijania samodzielności.
Dodatkowo w ramach Projektu „Aktywny Rodzic…”, w oparciu o umowy cywilno – prawne,
nauczyciele z miejskich przedszkoli i szkół prowadzili kilka razy w tygodniu zajęcia w zakresie
rytmiki, j. angielskiego oraz logopedii. Ponadto w placówce funkcjonował psycholog, który
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obserwował rozwój dzieci i wspierał zarówno kadrę pedagogiczną w jej pracy
z wychowankami jak również zainteresowanych rodziców.
Mimo ograniczeń jakie przyniósł rok 2020 wychowankowie Żłobka uczestniczyli w kilku
projektach:






Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora”, w ramach którego dzieci
otrzymywały od Bociana Teodora różne zadania pozwalające im zdobyć nowe
umiejętności, kształtować postawę prospołeczną, rozwijać samodzielność
i kreatywność. W ramach projektu dzieciaki zdobyły m.in. odznaki: „Kuchcikowego
Mistrza”, „Zdrowego Osiłka”, „Kochającego serca” oraz „Przyjaciela Przyrody”;
Projekt Ogródek - celem założenia przyżłobkowego ogródka było pokazanie
maluchom jak rozwijają się rośliny i jak trzeba o nie dbać. Dzieci wspólnie
z opiekunami posadziły pomidory koktajlowe, ogórki, truskawki,
poziomki
oraz różne zioła i kwiaty. Mali ogrodnicy z zaangażowaniem podlewali
i obserwowali wzrastające rośliny.
I Bożonarodzeniowy Kiermasz Żłobkowy, podczas którego można było kupić
drewniane aniołki ozdobione przez dzieci oraz pierniczki od początku do końca
wykonane przez wychowanków Żłobka. Dzieci spisały się znakomicie, a dzięki
zaangażowaniu rodziców placówka zgromadziła kwotę 644,66 zł, która
w całości została przekazana na wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W sierpniu 2020 r. mury Żłobka opuścili pierwsi absolwenci (dzieci urodzone w roku 2017).
Było to wydarzenie istotne nie tylko z perspektywy żłobkowej społeczności,
ale również historii miasta, ponieważ nastąpiło pierwszy raz po niemal 30 latach przerwy w
funkcjonowaniu żłobka w Sierpcu. Mimo iż Miejski Żłobek w Sierpcu działa
od niedawna, to zyskał już dobrą opinię wśród rodziców, o czym świadczy fakt
systematycznego napływania nowych wniosków o przyjęcie dziecka.
W roku sprawozdawczym wpłynęło ich do placówki 25. Niestety z uwagi
na ograniczenia lokalowe jesteśmy w stanie przyjąć około 12 nowych dzieci rocznie.

fot. Budynek Miejskiego Żłobka
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fot. Wychowankowie Żłobka

XII.

Oświata

Informacje ogólne
Gmina Miasto Sierpc w 2020 r. była organem prowadzącym dla sześciu jednostek
oświatowych: czterech przedszkoli oraz dwóch szkół podstawowych. Jednocześnie
pozostawała organem ewidencjonującym dla I Prywatnej Szkoły Podstawowej oraz
Niepublicznego Przedszkola „Kreatywna Dolina” prowadzonych przez osoby fizyczne, jak
również dla Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu Edukidsmed Akademia
Samodzielności, Dwujęzycznego Przedszkola Happy Academy oraz Terapeutycznego
Punktu Przedszkolnego Edukidsmed
prowadzonych przez spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Do 19 oddziałów w czterech przedszkolach uczęszczało łącznie 473
dzieci, natomiast do 7 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w obu szkołach
podstawowych kolejnych 175 dzieci. Tym samym Gmina Miasto Sierpc zapewniło opiekę
przedszkolną łącznie 648 dzieciom w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. W 63 oddziałach
w dwóch szkołach podstawowych na poziomie klas I – VIII naukę pobierało łącznie 1 377
uczniów.

Kadra pedagogiczna oraz pracownicy niepedagogiczni
Na realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych przeznaczono
1 488 godz. w Szkole Podstawowej Nr 2, 1 367, 82 godz. w Szkole Podstawowej Nr 3, 130,
5 godz. w Miejskim Przedszkolu Nr 1, 274 godz. w Miejskim Przedszkolu Nr 2, 242, 5 godz.
w Miejskim Przedszkolu Nr 3 oraz 166 godz. w Miejskim Przedszkolu Nr 4, co stanowiło łącznie
3 668 godzin w skali tygodnia. Na prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej przeznaczonych zostało 156 godz., na zajęcia związane z indywidualnym
nauczaniem uczniów oraz realizacją zindywidualizowanych ścieżek kształcenia - 297,5
godz., natomiast na wdrażanie innowacji pedagogicznych 11 godz. tygodniowo. Powyższe
zadania realizowane były przez nauczycieli zatrudnionych w wymiarze: 67, 74 et. (SP Nr 2),
61 et. (SP Nr 3), 5,5 et. (MP Nr 1), 12,09 et. (MP Nr 2), 10,05 et. (MP Nr 3), 7, 07 et. (MP Nr 4)
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wspieranych przez pracowników administracji - 4,5 et. (SP Nr 2), 4,5 et. (SP Nr 3), 0,25 et.
(MP Nr 1), 1 et. (MP Nr 2), 2 et. (MP Nr 3) oraz 0,75 et. (MP Nr 4), a także pracowników obsługi
– 24,5 et. (SP Nr 2), 17,5 et. (SP Nr 3), 4 et. (MP Nr 1), 9,5 et. (MP Nr 2), 9 et. (MP Nr 3) oraz 6 et.
(MP Nr 4). Pod względem statusu zawodowego, według stanu na dzień 31 sierpnia 2020 r.,
odsetek nauczycieli mianowanych wyniósł 13,44% (w 2019 r. – 14,40%) wobec 64,79%
nauczycieli dyplomowanych (w 2019 r. – 65,67%), 15,71% nauczycieli kontraktowych (w 2019
r. – 16,00%) i 6,98 % nauczycieli stażystów (w 2018 r. – 4,21%).

Działania związane z przeciwdziałaniem pandemii
Z uwagi na nasilający się stan pandemii wywołanej Sars-Cov-2 od 16 marca 2020 r. jednostki
oświatowe decyzją Ministra Edukacji Narodowej przez wiele tygodni pozostawały
zamknięte, zaś uczniowie realizowali naukę w formule zdalnej. Stopniowy proces ich
otwierania rozpoczął się w maju ub.r., jednak jesienią 2020 r. ponownie zajęcia zostały
przeniesione do sieci – początkowo w odniesieniu do uczniów kl. IV – VIII, a następnie
również do pozostałych. Dla zabezpieczenia zarówno dzieci, uczniów, jak i pracowników
przedszkoli i szkół organ prowadzący przekazywał regularnie znaczne ilości płynów do
dezynfekcji dłoni oraz powierzchni, a także środków ochrony osobistej w postaci maseczek,
przyłbic, fartuchów z długim rękawem. Ponadto w placówkach ustawiono dozowniki
płynów dezynfekujących. Kolejnymi istotnymi działaniami w przedmiotowym zakresie była
dezynfekcja otoczenia obiektów edukacyjnych przeprowadzona w połowie maja 2020 r.,
a także dystrybucja w dniu 15 czerwca ub.r. maseczek dla nauczycieli oraz uczniów
kontekście egzaminów ośmioklasisty. Celem zabezpieczenie potrzeb uczniów oraz
nauczycieli w związku z ewentualnym ponownym wprowadzeniem nauczania zdalnego lub
hybrydowego organ prowadzący aplikował w dwóch edycjach programu grantowego
Zdalna szkoła oraz Zdalna Szkoła + uzyskując łącznie 129 652 zł, co stworzyło możliwość
zakupu aż 54 laptopów. Urządzenia zostały oficjalnie przekazane do szkół w dniu 16
października 2020 r.

Rozwój infrastruktury oświatowej
Każda ze szkół dysponowała odpowiednim zapleczem sportowym w postaci:
pełnowymiarowej hali sportowej oraz oddanego do użytku we wrześniu 2018 r. boiska
wielofunkcyjnego oraz sali gimnastycznej (SP Nr 2), boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch sal
gimnastycznych (SP Nr 3). 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 zlokalizowanym przy ulicy
Braci Tułodzieckich budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 remont sekretariatu (5 000 zł) oraz
gabinetu dyrektora (6 220 zł), a ponadto modernizację pomieszczenia przeznaczonego dla
działającego od 1 stycznia Sierpeckiego Centrum Usług Wspólnych (13 780 zł). Znacznym
wyzwaniem finansowym było pomalowanie ścian pomieszczenia głównego hali sportowej
(ok. 100 000 zł). W Szkole Podstawowej nr 3 dokonano wymiany części instalacji elektrycznej
(46 000 zł), wyremontowano łazienkę w piwnicy (9 350 zł), przeprowadzono modernizację
pracowni chemicznej (4 000 zł) oraz informatycznej (77 500 zł), zamontowano szlaban przy
wjeździe na teren szkoły (5 000 zł) oraz przeprowadzono modernizację pomieszczeń
kuchennych (129 328 zł). Z kolei w Miejskim Przedszkolu Nr 2 pomalowano korytarz na
drugim piętrze (2 800 zł), wymieniono oświetlenie w jednej z sal zajęć (ok. 1 500 zł), a także
przeprowadzono modernizację placu zabaw połączoną z zainstalowaniem systemu
monitoringu wizyjnego (65 000 zł), natomiast w budynku zajmowanym wspólnie przez
50

RAPORT O STANIE GMINY 2020
GMINA MIASTO SIERPC

Miejskie Przedszkole Nr 1 i Miejskie Przedszkole Nr 4 zaadoptowano pomieszczenia po
dawnym mieszkaniu (4 022 zł), przeprowadzono remont instalacji kanalizacyjno – sanitarnej
w piwnicy (ok. 2 560 zł) oraz polimeryzację tarkietu (ok. 1 860 zł). W Miejskim Przedszkolu Nr
3 w związku z zakończeniem okresu gwarancyjnego zostały przeprowadzone prace
remontowe, które jednak nie przyniosły konsekwencji natury finansowej. Z uwagi na
zalecenia i rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego w salach zajęć
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych tradycyjne dywany i wykładziny ustąpiły
miejsca wykładzinom piankowym, które w prosty sposób można poddać dezynfekcji.

Finansowanie oświaty
Przekazane w 2020 r. przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa ogólna
w wysokości 11 865 680 zł oraz dotacja przedszkolna pokryły jedynie 50, 85 % ogółu
wydatków ponoszonych przez samorząd miejski w związku z realizacją zadań oświatowych.
No miejską oświatę szkolną wydatkowano 18 100 920 zł, natomiast na organizację opieki
przedszkolnej 6 967 837 zł, z czego 1 445 690 zł to wsparcie ze strony państwa, zaś 142 422 zł
– wpłaty rodziców. W strukturze realizowanych na funkcjonowanie jednostek oświatowych
wydatków wynagrodzenia z pochodnymi osiągnęły 20 495 403, 86 zł (w roku 2019 - 17 896
203 zł), natomiast pozostałe wydatki tj. media, zakup pomocy dydaktycznych, usługi,
bieżące remonty stanowiły łącznie 4 573 353 zł (w roku 2019 - 4 649 447 zł). Z powyższego
zestawienia wynika, iż aż 81,61% (w roku 2019 - 79,40%) zaplanowanych na rok 2020
wydatków na funkcjonowanie miejskich jednostek oświatowych stanowiły wynagrodzenia
z pochodnymi. Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych na przestrzeni
minionego roku wyasygnowano kwotę w wysokości 11 630 183, 18 zł bez pochodnych (w
roku 2019 - 10 972 133, 20 zł), przez co średnie wynagrodzenie w poszczególnych stopniach
awansu zawodowego zostały osiągnięte, a nawet przekroczone o 519 441, 92 zł.
W związku z dokonaną w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27
sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…) podwyżką wynagrodzeń nastąpił ich wzrost
o 54 056 zł miesięcznie, co w okresie wrzesień – grudzień 2020 r. wygenerowało kwotę
216 224 zł, natomiast wraz z waloryzacją nagród jubileuszowych - 226 872 zł bez godzin
ponadwymiarowych.

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:






przystępując do dwóch edycji programu grantowego Zdalna szkoła oraz Zdalna
Szkoła + samorząd miejski pozyskał łącznie 129 652 zł, co umożliwiło zakup 54
laptopów, które szkoły udostępniły uczniom, jak również nauczycielom w sytuacji
wprowadzania nauczania zdalnego lub hybrydowego.
zrealizowano zadanie polegające na zrefundowaniu nauczycielom kosztów zakupu
sprzętu, urządzeń oraz oprogramowania przydatnych przy realizowaniu nauczania z
wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. W rezultacie 127
nauczycielom z Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz I Prywatnej
Szkoły Podstawowej zostało wypłaconych łącznie 62, 5 tys. zł,
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
2020 zadań oświatowych polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych
w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem subwencji oświatowej
ogólnej uzyskano zwiększeniu subwencji o kwotę 188 475 zł,
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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 27 482 zł.

Sport i rekreacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu
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 i informacyjnych w celu
popularyzowania sportu, rekreacji ruchowej i turystyki.

Mienie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu stanowią następujące obiekty i ich
wyposażenie:


stadion miejski w Sierpcu (płyta główna boiska, boisko wielofunkcyjne, bieżnia
lekkoatletyczna),



siłownia w budynku na stadionie miejskim,



sala konferencyjna w budynku na stadionie miejskim,



siłownia „Herkules”,



boisko wielofunkcyjne (w tym dwa korty tenisowe)

Dla osób chętnych do uprawiania sportu, miejskie obiekty sportowe dostępne od
poniedziałku do piątku.
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Wykaz zrealizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych
W roku 2020 pandemia COVID-19 spowodowała szereg zmian organizacyjnych
w funkcjonowaniu jednostki. Ze względu na obowiązujące obostrzenia, nie wszystkie
zaplanowane wydarzenia zostały zrealizowane. Mimo trwających ograniczeń, udało się
zrealizować:
Tabela nr 5: Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSIR w Sierpcu.

Nazwa

Ilość
uczestników

Siła i moc = wielkoorkiestrowa pomoc z MOSiR Sierpc

10 osób

Disco lodowisko

20 osób

Zima w mieście 2020

50 osób

Miejska liga halowej piłki nożnej 2020

90 osób

Mecz gwiazd halowej piłki nożnej

130 osób

Sierpeckie osiedlowe zmagania sportowe

130 osób

Testy wiedzy online (NBA, mundiale, euro, Liga Mistrzów, piłka ręczna
i siartkówka)

60 osób

Letni fitness na stadionie miejskim

30 osób

Pokaż swój sportowy talent

20 osób

Biegowy test Coopera i marsz z kijkami

80 osób

Biegowe poniedziałki na stadionie

20 osób

Grand prix Sierpca i powiatu sierpeckiego w tenisie ziemnym

15 osób

Lato w mieście na stadionie

50 osób

Junior tennis MOSiR Cup

10 osób

XII biegi pamięci narodowej

120 osób

Turniej tenisa ziemnego gier podwójnych

20 osób

Letni challenge lekkoatletyczny

20 osób

I runda grand prix Sierpca w lekkiej atletyce rok szkolny 2020/2021

90 osób

Mistrzostwa Sierpca
w badmintona

20 osób

i

powiatu

sierpeckiego

w

grze

podwójnej

Solar–Tech miejska liga koszykówki

100 osób

Grand prix Sierpca w tenisie stołowym 2020

30 osób

Sierpecka miejska liga siatkówki drużyn mieszanych 2020

60 osób

X sezon badmintona – amatorska liga badmintona 2020.

XIV.

20 osób

Kultura

Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sierpcu
Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu (dalej także CKiSz) jest
jednostką kulturalną, która należy do najnowocześniejszych i znaczących instytucji kultury
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na Mazowszu. Placówka ma niezwykle bogate tradycje, której działalność jest kontynuacją
artystycznych przedsięwzięć, tradycji, inicjatyw, istniejącego od 1956 roku Domu Kultury.
W roku 2020 pandemia COVID-19 spowodowała szereg zmian organizacyjnych
w funkcjonowaniu jednostki. Sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu. Po
zamknięciu jednostki naturalnym stało się przeniesienie działalności do trybu online i tylko
przy wykorzystaniu potencjału osób zatrudnionych w CKiSz. Na wszelką inną zewnętrzną
działalność nawet w trybie online zabrakło środków z powodów znacznego obniżenia
dochodów jednostki. Do przestrzeni internetowej przeniesione zostały koncerty dzieci
i młodzieży a także konkursy. Choć taka sytuacja spowodowała zmniejszenie kosztów
konkursów to nie wyeliminowała ich całkowicie.
Dlatego wiele z nich trzeba było odwołać.
Tabela nr 6: Zestawienie ilości widzów i seansów w Kinie JUTRZENKA

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba
widzów

2717

4261

1092

-

-

-

-

170

1001

505

11

-

Liczba
seansów

41

61

12

-

-

-

-

26

53

63

8

-

Razem = 9757 widzów, 264 seanse.
W dniach 12 marca - 17 sierpnia 2020 r., oraz 7 listopada - 31 grudnia 2020 r.,
Kino „Jutrzenka” było nieczynne w związku z pandemią COVID-19.
Najważniejsze wydarzenia oraz imprezy


28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

59 wolontariuszy zbierało pieniądze dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Zebrano
65 322,18 złotych. Na dwóch scenach można było posłuchać muzyki w wykonaniu
zespołów sierpeckich oraz zespołów z Płocka, Działdowa, obejrzeć występy
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, średnich, chórów emeryckich i orkiestry.
W drugiej części koncertu zaprezentowała się Kasztelanka, grupy tańca nowoczesnego,
wokaliści, para ze szkoły tańca ArtDance. Sierpczanie mogli skorzystać z przejażdżki
amerykańskimi samochodami, obejrzeć wystawę militarną, skorzystać ze strzelnicy,
zarejestrować się jako dawca szpiku DKMS – przy udziale Fundacji A-Dam Siebie, napić się
herbaty, spróbować smakołyków.


Spotkanie podsumowujące Obchody Roku Generała Andersa

Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Sierpcu przedstawił prezentację
z imprez organizowanych podczas obchodów Roku gen. Andersa. Burmistrz podczas
podsumowania odczytał list od Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.


IV Noworoczny Wieczór Teatralny

Po raz IV zagrały teatralne grupy dziecięce i młodzieżowe pracujące w Centrum pod okiem
Katarzyny Moskal- instruktora teatru. Grupy: Ładne Kwiatki, Tik-Tak, Pingwiny, Złodzieje
Oklasków zaprezentowały się w spektaklach, nad którymi pracowały od października.


Muzyczny Dzień Kobiet

Koncert zorganizowany przez Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą przy współpracy
Centrum Kultury i Sztuki w Centrum, który cyklicznie odbywa się w centrum od kilku lat.
W koncercie wzięły udział grupy tańca nowoczesnego, „Kasztelanka”, ze specjalną
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dedykacją dla Pań w wykonaniu chłopców z grupy młodzieżowej, wokaliści działający
w Centrum.


Spektakl teatralny „Kobieta Idealna”

W obliczu braku bezpośredniego kontaktu z widzami, Centrum Kultury i Sztuki
w Sierpcu uruchomiło na łamach mediów społecznościowych wydarzenia w systemie
online, do których należały m.in.:



Spektakl z okazji Dnia Dziecka
„Wystawa przez okno"

Sierpczanie mogli podziwiać prace powstałe podczas XXVI Ogólnopolskich Plenerów
plastycznych organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, oglądając prace
artystów malarzy przez szklane witryny budynku Centrum. Prezentacje były uaktualniane co
dwa tygodnie. Istniała także możliwość zakupu wystawionych obrazów.



Narodowe Czytanie
Koncert upamiętniający Dzień Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Na profilu na Facebook oraz na stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,
został udostępniony KONCERT ONLINE w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych. Podczas
koncertu, upamiętniającego Dzień Odzyskania przez Polskę Niepodległości, można było
usłyszeć pieśni patriotyczne: „Piosenka Małego Patrioty”, „Pałacyk Michla”, „Rozkwitały
pąki białych róż” i „Dziewczyna z granatem”.


Otwarcie wystawy
Kasztelanka”

fotograficznej

Piotra

Maklakiewicza

„Kasztelanka

okiem

Wystawa została zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu
Artystycznego „KASZTELANKA” oraz Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu z okazji tegorocznego
Jubileuszu 35-lecia istnienia zespołu. Tytuł wystawy wybrany został nie bez przyczyny,
bowiem prezentowane zdjęcia, wykonane przez Piotra Maklakiewicza będącego przez
wiele lat jednym z tancerzy „KASZTELANKI”.


„Mikołajkowa bajka” w wykonaniu Grupy Teatralnej CKiSz w Sierpcu „Złodzieje
Oklasków”

Cykl cotygodniowych bajek świata dla dzieci. W ramach nowego projektu teatralnego
wszystkie dzieci co tydzień, w każdą sobotę, można było usłyszeć i zobaczyć bajki z różnych
regionów świata: z Chin, ze Sri Lanki, z Bułgarii, czy Szkocji.





Rozstrzygnięcie ONLINE XII Konkursu Plastycznego „Ozdoba Choinkowa”
W ramach współpracy Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego
w CKiSz w Sierpcu, ze Stowarzyszeniem Centrum Wsparcia Aktywności lokalnej
zostały przygotowane i przedstawione w mediach społecznościowych filmy
o tematyce florystycznej. Celem ich jest inspirowanie do tworzenia kompozycji ze
sztucznych kwiatów w wazonach i wspólnego działania w gronie rodzinnym.
Koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych ONLINE w wykonaniu dzieci,
młodzieży i dorosłych uczestników zajęć artystycznych w Centrum Kultury
i Sztuki w Sierpcu.

Głównym wykonawcą koncertu był Ludowy Zespół Artystyczny Kasztelanka, która wykonał
kolędy, pastorałki oraz piosenki świąteczne w różnych grupach wiekowych. Po raz pierwszy
można było usłyszeć kolędy i pastorałki w obcych językach. Ze szczególną uwagą
potraktowany został problem zajęć w Sierpeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Ze względu na to, że studenci SUTW są w wieku, który sytuuje ich w grupie największego
zagrożenia zakażeniem, od dnia 12 marca 2020 r. do chwili obecnej nie przywrócono tych
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zajęć. Wykłady zostały przeniesione do Internetu. Od października 2020 r. wykłady
odbywają się poprzez platformę streamingową z częstotliwością raz na dwa tygodnie.
Uczestniczy w nich sukcesywnie coraz więcej osób, choć pewną trudność stanowi tu brak
doświadczenia studentów w obcowaniu ze współczesną technologią informacyjną.
Podjęto działania szkoleniowe w sposób indywidualny dla osób, które wyraziły
zainteresowanie dołączeniem do wykładów w formie online.
Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych



W 2020 r. Centrum Kultury i Sztuki otrzymało darowizny w wysokości 2250,00 zł (OSM
w Sierpcu, GMN Techmet, wpłaty od rodziców uczestników zajęć teatralnych)
Przychody od sponsorów (brutto) wyniosły 124 000,00 zł (Carlsberg Polska -sponsoring
V Kasztelańskiego festiwalu Smaków, ze względu na odwołanie imprezy - pandemia
COVID-19 - środki zostały zaksięgowane na poczet kolejnej edycji festiwalu; MPGK
EMPEGEK; Mazowiecka Akademia Współpracy UTW).

Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie CKISz-u (w przestrzeni organizacyjnej,
finansowej, pracowniczej)
12 marca 2020 r. był ostatnim dniem normalnego funkcjonowania Centrum. Zamknięcie
obiektu i spodziewane potencjalne niebezpieczeństwo zakażenia wymusiło zmiany
organizacyjne. Pracownicy zostali podzieleni na dwie grupy, które nie miały kontaktu ze
sobą. Wprowadzono regularnie dostosowywane do zmieniających się przepisów
sanitarnych osobiste zabezpieczenia pracowników. Budynek został zamknięty dla dostępu
osób z zewnątrz. Opracowano regulamin pracy zdalnej i zapoznano załogę z możliwością
wykonywania takiej pracy. Pracownicy zostali skierowani do bieżących prac związanych
z konserwacją i utrzymaniem zasobów Centrum.




W okresie wakacyjnym, w sytuacji, gdy wciąż utrzymany był zakaz otwarcia obiektu
zorganizowano w miejscu bez takich obostrzeń, czyli na świeżym powietrzu gry
i zabawy dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście 2021” w ramach
współpracy Miejską Biblioteką Publiczną i Pracownią Dokumentacji Dziejów Sierpca.
W podobny sposób udało się zorganizować XXVII Malarsko-Rzeźbiarski Plener Sierpc
2020”, który odbył się w ośrodku w Bledzewie.

We wrześniu 2020 r. w wyniku decyzji Premiera RP zezwolono na otwarcie jednostek kultury
i kin. Choć brakowało ministerialnych wytycznych dotyczących funkcjonowania obiektów
kultury w reżimie epidemiologicznym opracowano restrykcyjny i całościowy wewnętrzny
regulamin funkcjonowania Centrum, aby zminimalizować możliwość zakażenia w obiekcie.
Rozpoczęto nabór dzieci do dydaktycznych zajęć indywidualnych i grupowych,
uruchomiono zajęcia i kino. Pracownicy powrócili do normalnych zajęć w reżimie
epidemiologicznym.
W dniu 9.11.2020 r. kolejna decyzja Premiera RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego spowodowała kolejne całkowite zamknięcie działalności domów kultury
i kina. Jednakże, komentarz do niejednoznacznego rozporządzenia wskazał, ze zamknięcie
dla osób z zewnątrz nie dotyczy dzieci i młodzieży, które odbywała normalne cykliczne
grupowe zajęcia od września. Dlatego od dnia 23 listopada po raz kolejny wznowiono
zajęcia tylko dla dzieci i młodzieży w ścisłym reżimie sanitarnym. Zajęcia funkcjonują do
chwili obecnej bez zakłóceń pomimo tego, że większość domów kultury w Polsce decyzją
władz nie została otwarta.
Okres pandemii, który objął praktycznie 10 miesięcy roku 2020 wskazał niezbicie,
że polityka finansowa Centrum Kultury i Sztuki bardzo silnie oparta jest na przychodach
z działalności gospodarczej. Stanowią one ponad 30 % całego budżetu jednostki. Wskazał
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także, ze środki pochodzące z dotacji Urzędu Miejskiego zaspokajają tylko bieżące koszty
funkcjonowania budynku Centrum oraz zabezpieczają środki na pensje pracownicze.
Koszty w zasadzie całości działalności statutowej pochodzą ze środków pozyskiwanych
w wyniku najmu sal, organizowania spektakli teatralnych, koncertów, a przede wszystkim
z przychodów kina „Jutrzenka”.

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.
Efekty działalności statutowej Pracowni w 2020 r.:
W 2020 r. uczestniczono praktycznie we wszystkich wydarzeniach związanych z życiem
miasta w terenie jego granic – praca ta, ze względu na pandemię COVID-19 była znacznie
bardziej ograniczona niż w pozostałych latach. W ciągu 2020 r. wykonano łącznie 7294
fotografie (po selekcji), które zostały umieszczone w odpowiednich folderach
i zabezpieczone na twardych dyskach. Udostępniano je także zainteresowanym
podmiotom. Sfotografowano:


10 zmian w zabudowie miasta (remonty, rozbiórki, roboty budowlane itp.),



46 imprez i wydarzeń.

Ze względu na pandemię nie prowadzono zajęć zaplanowanych w placówce.
Na początku roku udało się przeprowadzić zajęcia w terenie:


zajęcia w internacie Zespołu Szkół nr 1 nt. historii kolei w Sierpcu – 4 lutego 2020 r.,



zajęcia i rozbudowany wykład w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu
nt. skomunikowania historycznego miasta Sierpca z regionem – 4 marca 2020 r.,



zajęcia w Niepublicznym Przedszkolu „Kreatywna Dolina” – (zajęcia te odbyły się
w momencie „poluzowania” obostrzeń dotyczących pandemii z zachowaniem
wszelkich zabezpieczeń sanitarnych),



1 rozbudowany wykład w formie zdalnej (za pomocą łącza internetowego) dla
słuchaczy Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powiązany z dyskusją. Wykład
dotyczył życia społecznego miasta w latach 20-tych przedstawionego w najnowszej
książce Marka Krajewskiego.

W ciągu roku sprawozdawczego zakończono ewidencjonowanie i opisanie materiału
zgromadzonego dotychczas na dyskach twardych w Pracowni oraz budowę nowej strony
internetowej Pracowni. W przestrzeni internetowej opublikowano 380 historycznych
fotografii miasta Sierpca i najbliższych okolic (w tym wykonano 30 widoków
porównawczych) oraz 45 wycinków prasowych i części opracowań dotyczących Sierpca
z lat 1850 – 1960.
Ilość materiałów pozyskanych w 2020 r. według ich rodzajów:
Łącznie pozyskano od Darczyńców, a także w wyniku własnych poszukiwań 2773 jednostki.
W ich skład wchodzi:
a) 102 dokumenty związanych z miastem Sierpcem i powiatem,
b) 1216 fotografii z lat 1917 – 2000 związanych z miastem Sierpcem i okolicą,
c)1450 artykułów, opracowań i jednostek ze zbiorów łącznie 31 polskich i światowych
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bibliotek cyfrowych,
d) 3 nagrania video – wspomnienia,
e) 2 stare mapy,
f) kilkanaście artefaktów, które trafiły na stan Pracowni od Darczyńców,
g)sfotografowano i zabezpieczono cyfrowo
udostępnionych przez Sąd Rejonowy w Sierpcu.
Imprezy i wydarzenia,
w 2020 roku:

które

zorganizowała

kilkaset
lub

jednostek

dokumentów

współorganizowała

Pracownia

1) W foyer Centrum Kultury i Sztuki zorganizowano wystawę z posiadanych przez jednostkę
zbiorów pn. „Zima w starym obiektywie” cieszącą się dużą oglądalnością ze strony
mieszkańców.
2) Zorganizowano wystawę z okazji 100-lecia urodzin papieża Polaka „Karol Wojtyła
#narodziny”. Ekspozycja przygotowana była we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II
w głównym korytarzu Centrum Kultury i Sztuki.
3) Współorganizowano wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji V Nocny Rajd Żołnierzy
Wyklętych, podczas którego został przygotowany rozbudowany wykład dla uczestników
rajdu wraz z prezentacją multimedialną, który odbył się w kawiarni Centrum Kultury i Sztuki
przed startem rajdu (w wykładzie uczestniczyło około 100 słuchaczy).
4) Wspólnie z Konfederacją Wolnej Myśli zorganizowano Konkurs „Żołnierze Wyklęci –
Bohaterowie lat 1944-1963”, który odbył się w Zespole Szkół nr 1. W konkursie uczestniczyło
41 uczniów. Ze względu na pandemię COVID-19 nie odbyła się gala podsumowująca
działalnie.
5) Zorganizowano w ramach akcji „Zima w Mieście” zajęcia dla dzieci i konkursy
przygotowane we współpracy z Muzeum Wsi Mazowieckiej.
6) W ramach akcji „Lato w Mieście” przeprowadzono szereg zajęć w miesiącach lipiec –
sierpień dla dzieci, które spędzały wakacje w Sierpcu. Ze względu na pandemię były to
zajęcia plenerowe z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych. Działanie to odbyło się we
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, Centrum Kultury i Sztuki oraz Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Sierpcu – na którego terenie odbywały się zajęcia.
7) Ze względu na pandemię przeprowadzono dwa konkursy w przestrzeni internetowej z serii
„fotozagadek” dotyczące historycznych miejsc miasta. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród
w konkursach nastąpiło w siedzibie Pracowni.
8) Zorganizowano konkurs fotograficzny dla dzieci i dorosłych pn. „Wakacje
w moim mieście”. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie nastąpiło w siedzibie
Pracowni.
9) Dokumentacja planu filmowego serialu „Stulecie Winnych”
Mazowieckiej.

na terenie Muzeum Wsi

10) Czynny udział w wydarzeniach związanych z powrotem do Kościoła pw. NMP w Sierpcu
średniowiecznej figury Matki Boskiej Sierpeckiej.
11) Na łamach biuletynu „Nasz Sierpc” zamieszczano kalendarium wydarzeń oraz krótkie
artykuły związane z życiem placówki.
12) Współpracowano z lokalnymi mediami, które użyczają od jednostki materiał
ikonograficzny i informacje do artykułów. W mediach tych lokalnych zamieszczano także
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reklamy Pracowni prezentujące jej działania i placówkę.
13) Udział w 81. Rocznicy wypędzenia Żydów z Sierpca.
14) Dyrektor Pracowni wraz z Zastępcą Burmistrza Miasta jako delegacja miasta Sierpca,
uczestniczył w pogrzebie płk. Mieczysława Chojnackiego „Młodzika”, który odbył się
w Radzyminie 27 stycznia 2020 r.

Zmiany w zakresie wykorzystywania pomieszczeń
W 2020 r. wygląd siedziby Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca został
odświeżony. Najważniejszą zmianą wyglądu Pracowni jest powiększenie jej powierzchni
o nowe pomieszczenie. Wynika to z przebudowy korytarza i dotychczasowych pomieszczeń
znajdujących się na II piętrze budynku. W rezultacie tych prac powstały nowe
pomieszczenia – w tym jedno o powierzchni 16,85 m2, do którego prowadzi jedyne wejście
od strony Pracowni. Powiększyła się zatem powierzchnia użytkowa Pracowni. Było to
działanie związane z projektem w którym uczestniczyła Miejska Biblioteka Publiczna.
W Pracowni zostało wymienione oświetlenie oraz zamontowano nowe ościeżnice oraz
drzwi. W tych działaniach wykorzystano lampy, które znajdowały się dotychczas w czytelni
MBP oraz drzwi znajdujące się wcześniej w bibliotece.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Sierpcu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Sierpcu to: Budynek Główny MBP przy
ul. Płockiej 30, w którym mieści się Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci
i młodzieży, Czytelnia dla dorosłych oraz na terenie miasta Filia biblioteczna
nr 2 MBP przy ul. Narutowicza 27. Mimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej
w całym kraju i wprowadzanych ograniczeniach funkcjonowania placówki, Książnica
prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną na terenie miasta Sierpca popularyzując
książkę i czytelnictwo. Pandemia COVID-19 spowodowała, iż wielu zaplanowanych działań
nie udało się zrealizować, a niektóre zostały przeniesione do rzeczywistości wirtualnej.
Książnica na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów i wewnętrznych zarządzeń
Organizatora ograniczających działalność, była zamknięta w okresach: 12.03 – 17.05, 9.11
– 05.01.2021 r. W okresie 20.11.2020 – 05.01.2021 r. rozpoczęto akcję „książka na telefon”
mającą na celu udostępnianie zbiorów czytelnikom w formie bezdotykowej. Biblioteka
w 2020 r. uczestniczyła w akcjach ogólnopolskich i międzynarodowych popularyzujących
czytelnictwo. Działania przeprowadzone były w przestrzeni bibliotecznej i wirtualnej,
dostosowując się do sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Dane statystyczne
Liczba woluminów (Biblioteka Główna i Filia nr 2) – 59 743
Liczba zbiorów specjalnych (materiały audiowizualne, w tym audiobooki) – 1 088
Ilość zapisanych użytkowników razem: 2 607
w tym: Biblioteka Główna: 1944, Filia nr 2: 636
Ilość aktywnie wypożyczających czytelników razem: 2 333
w tym: Biblioteka Główna: 1 743, Filia nr 2: 590
Ilość wypożyczeń łącznie: 71 848
w tym: Biblioteka Główna (książki + audiobooki +czasopisma nieoprawne ): 54 653,
Filia nr 2: 17 195
Ilość pobranych dokumentów z platformy „Legimi” - 330
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Liczba odwiedzin: 29 955
W tym: Biblioteka Główna: 21 612, Filia nr 2: 8 343

Najważniejsze wydarzenia oraz imprezy


W ramach akcji „Zima w mieście’2020” w okresie (10 – 21 lutego) w książnicy
(Oddziale dla dzieci i młodzieży, jak również w Filii nr 2) przeprowadzone zostały
zajęcia dla dzieci, których celem było zachęcenie dzieci do czytania
i spędzania wolnego czasu z książką. W Oddziale dla dzieci i młodzieży
pn.: „Czytanie na dywanie” i Filii bibliotecznej nr 2 pn.: „Zimowe wariacje
w bibliotece”. Podczas spotkań nie zabrakło również wspólnych literackich gier
i zabaw
krzyżówek
literackich
i
wykreślanek,
zabaw
ruchowych
i integracyjnych. Dodatkową atrakcją przygotowaną w Bibliotece (w obu
placówkach) dla uczestników ferii, było spotkanie z miłośnikami płazów, gadów
i owadów egzotycznych. Członkowie grupy „Reptylarium” (uczniowie
z Liceum Ogólnokształcącego im. Biskupa Leona Wetmańskiego) zaprezentowali na
zajęciach terraria ze swoimi pupilami.



W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – na facebooku MBP w Sierpcu
wyemitowano w formie krótkich filmowych nagrań, prezentacje wybranych baśni
Hansa Christiana Andersena, Jacoba i Wilhelma Grimm, Artura Oppmana.



W ramach akcji „Lato w Mieście’2020”, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji, Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc oraz Centrum Kultury
i Sztuki na stadionie miejskim zorganizowano zajęcia dla dzieci. Odbywały się one na
małym boisku MOSiR według harmonogramu, w dwóch blokach tematycznych:
„Akademia słowa” i „Akademia sportu”. Na zajęciach dzieci poznawały literaturę
dziecięcą dot. sportu, spędziły czas na wspólnych grach logicznych i zabawach
sportowych, m. in.: kalambury, zabawy z chustą animacyjną, zagadki piłkarskie
i sportowe, rymowanki literackie, rozszyfrowanie zagadek, krzyżówki literackosportowe.
Jak co roku placówka włączyła się w akcję Narodowe Czytanie (5 września)
organizowane wspólnie z Urzędem Miejskim i Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
Tegoroczna edycja odbyła się w budynku głównym MBP. Z uwagi
na bezpieczeństwo i obowiązujące obostrzenia, wydarzenie odbyło się
w formie transmisji on-line na żywo, którą można było oglądać bezpośrednio na
profilu „Kuriera Sierpeckiego”. Wzorem ubiegłorocznej edycji, dobór osób
czytających, do przeczytania wybranych fragmentów „Balladyny” przeprowadzono
w formie zgłoszeń zainteresowanych osób z miasta Sierpca i nie tylko. Quiz ze
znajomości wysłuchanych fragmentów został przeprowadzony również w formie online. Pytania zostały zamieszczonena facebooku MBP w Sierpcu. Osoby, które jako
pierwsze prawidłowo odpowiedziały na pytania otrzymały upominki.



Działalność kulturalna i oświatowa prowadzona przez Bibliotekę możliwa jest dzięki
współpracy z przedszkolami, szkołami i instytucjami z terenu miasta Sierpca oraz powiatu.
Działania prowadzone na rzecz popularyzacji i promocji czytelnictwa są organizowane
także poza placówkami MBP, pracownicy chętnie korzystają z zaproszeń z zaprzyjaźnionych
instytucji.



W ramach dziennikarskiego projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2
w Sierpcu, w bibliotece zostało zorganizowane spotkanie z młodzieżą klas 7” na
temat pracy bibliotekarza oraz literatury dla dzieci i młodzieży.
Prezentacja bajek i opowiadań dla przedszkolaków w Miejskim Przedszkolu nr 4
im. Czerwonego Kapturka.
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Prezentacja bajek dla dzieci w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu w Sierpcu
Edukidsmed Akademia Samodzielności.

Na bibliotecznym facebooku na bieżąco zamieszczane były informacje, newsy
dot. ważniejszych wydarzeń, świąt (m.in. Dnia Głośnego Czytania, Międzynarodowego Dnia
Praw Dziecka, Święta Edukacji Narodowej, Dnia Miłośników Książek, Ogólnopolskiego
Święta Wolnych Książek).
Łącznie w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 17 imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, w których wzięło udział 5833 uczestników (w tym 133 odbiorców na miejscu
i 5700 wirtualnych – oglądających nasze działania na portalu społecznościowym i na stronie
internetowej).
W ramach współpracy MBP w Sierpcu z Klubem Senior + w Sierpcu, członkowie uczestniczyli
w zajęciach organizowanych przez bibliotekę. Dużym zainteresowaniem seniorów cieszyły
się zajęcia z cyklu „Rękodzieło” i „Nasze małe pasje”. Te kreatywne spotkania były
wspaniała okazją do dzielenia się swoimi pasjami i umiejętnościami, a także inspiracją do
aktywnego spędzania czasu w domowym zaciszu. Członkowie klubu chętnie uczestniczyli
w spotkaniach Klubu Dyskusyjnego Książki poświęconych literaturze, w trakcie których
wymieniali się własnymi zainteresowaniami literackimi. W marcu odbyło się spotkanie
w fabryce Get Fresh Cosmetics sp. z o.o., podczas którego członkowie Klubu mieli okazję
obejrzeć proces powstawania kul do kąpieli. Łącznie w ramach współpracy odbyło się 12
spotkań, w których wzięło udział 336 uczestników.
W roku 2020 Miejska Biblioteka Publiczna zakończyła realizację rozpoczętego w 2019 roku
zadania pn.: Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu w ramach
pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDzN),
programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020”, którego
operatorem jest Instytut Książki. Zadanie realizowane było w latach 2019 – 2020 na łączną
kwotę 1 012 417,75, w tym kwota dofinansowania z MKiDzN to 601 000,00, wkład
dofinansowania od Organizatora - 411 417,75. Pozyskane środki zostały przeznaczone na
przebudowę i modernizację, jak również na doposażenie biblioteki. Nasza Książnica zyskała
nowy wygląd na miarę XXI wieku. Pomieszczenia biblioteczne są: nowoczesne, jasne,
kolorowe, sale przyciągają spojrzenia i zachęcają do zaglądania w nasze progi. W ramach
pozyskanych środków wykonano m.in. windę osobową, która ułatwi czytelnikom korzystanie
z zasobów bibliotecznych oraz udział w imprezach. W Czytelni wydzielono strefę „cichej
pracy”, jak również pomieszczenia Wypożyczalni, Oddziału dla dzieci i Czytelni zostały
wyposażone m. in.: w nowe, funkcjonalne regały biblioteczne i lady do pracy. Zostały
zlikwidowane bariery architektoniczne. Biblioteka jest dostosowana do obsługi osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi.

61

RAPORT O STANIE GMINY 2020
GMINA MIASTO SIERPC

Fot. Zajęcia z udziałem uczniów Leonium „Egzotyka zimą”

Fot. Zajęcia plastyczne w ramach akcji „Zima w mieście”

Fot. „Czytanie na dywanie”
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Fot. Zajęcia sportowe w ramach akcji „Lato w mieście”

Fot. Wręczenie nagród w konkursie na najlepszego czytelnika

fot. Narodowe Czytanie „Balladyny”

XV.

Działania promocyjne

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
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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 2020 wydano 267 239,00 zł. W ramach patronatu honorowego Burmistrza
Miasta Sierpca objęto patronatem 22 wydarzenia, m.in.: sportowe i kulturalne, konkursy,
zawody wędkarskie oraz udział reprezentantów Gminy Miasto Sierpc na zawodach
o szczeblu krajowym i międzynarodowym. Wykonano 8791 zdjęć z miejskich imprez,
wydarzeń kulturalnych, zrealizowanych inwestycji oraz widoków i pejzaży miejskich.

Działania promocyjne podejmowane przez Gminę Miasto Sierpc


Bieżąca aktualizacja oficjalnej strony internetowej sierpc.pl

Naszym celem jest bieżące aktualizowanie informacji, które są źródłem wiedzy dla
mieszkańców i osób zainteresowanych wszystkimi ważnymi wydarzeniami z terenu Gminy
Miasta Sierpc.


Bieżąca aktualizacja informacji w mediach społecznościowych – Facebook oraz
Instagram.

Obecność w mediach społecznościowych pozwala nam szybko dotrzeć do różnych grup
odbiorców. Na bieżąco publikowane są informacje o wydarzeniach organizowanych na
terenie miasta, tematycznych konkursach organizowanych przez jednostki organizacyjne
z terenu miasta oraz jednostki zewnętrzne. Zamieszczane są ogłoszenia dotyczące
funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, a także informowano
mieszkańców o obowiązujących obostrzeniach związanych z pandemią koronawirusa SarsCov-2. Regularnie wykorzystywano aplikację Instagram do publikacji zdjęć
przedstawiających widoki miasta z różnorodnej perspektywy, dzięki temu mieszkańcy oraz
osoby zainteresowane turystyką, mogły podziwiać niespotykane „pocztówki z Sierpca”.



Współpraca z lokalnymi mediami (prasa, radio)
Organizowanie i współorganizowanie różnego rodzaju imprez

Promowanie Gminy Miasto Sierpc podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych,
współpraca gminy z przedsiębiorcami, instytucjami i firmami w zakresie promocji.


Fotorelacje z przeprowadzanych w mieście inwestycji

Na bieżąco publikujemy zmiany dotyczące infrastruktury drogowej, a także kulturalnej
i sportowej. Dzięki inwestycjom poprawiamy swoją pozycję konkurencyjności jako gmina.
Inwestycje realizowane na terenie miasta przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców
oraz zwiększają zainteresowanie inwestorów danym terenem.


Biuletyn „Nasz Sierpc”

Co kwartał wydawany jest biuletyn Burmistrza i Rady Miejskiej „Nasz Sierpc”. Każdy
mieszkaniec oraz inne osoby zainteresowane, mogą uzyskać go bezpłatnie
w Urzędzie Miejskim w Sierpcu oraz w około 50 punktach na terenie miasta Sierpca (m.in.
sklepy spożywcze, jednostki kultury). W 2020 r. wydano 4 numery biuletynu.
W zakresie promocji w mediach społecznościowych opublikowano:




521 artykułów informacyjnych na stronie internetowej sierpc.pl,
438 postów na miejskim Facebooku
236 postów na profilu miasta na Instagramie.
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Organizacja i współorganizacja imprez
Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa Sars-Cov-2, trwającą
od marca 2020 r., która dotknęła cały świat, wiele zaplanowanych wydarzeń i imprez,
ujętych w planie pracy biura w 2020 r., w tym cykliczna impreza „Kasztelański Festiwal
smaków”, nie odbyły się. Miało to związek z obowiązującymi ograniczeniami
i obostrzeniami na terenie całego kraju - zakazem organizacji imprez masowych,
zagrożeniem epidemicznym oraz restrykcjami związanymi z zachowaniem zasad dystansu
społecznego.










XVI.

W ramach patronatu honorowego współorganizowano Mistrzostwa Polski FTS
w Tańcach Latynoamerykańskich, które odbyły się w Sierpcu, na hali sportowej SP Nr
2 w dniach 5-6.12.2020 r. Było to nietuzinkowe wydarzenie sportowo-artystyczne dla
miłośników tańca i jednocześnie znakomita promocja miasta.
Zorganizowano obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja –
ze względu na panujący w Polsce stan epidemii, uroczystość odbyła się
w formie online.
Zorganizowano Przegląd Kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu sierpeckiego
"Sierpecki Smak". Wydarzenie odbyło się w reżimie sanitarnym na parkingu przed
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Swój udział zgłosiło 7 Kół Gospodyń Wiejskich z
powiatu sierpeckiego. Wśród uczestników nie było przegranych. Każde Koło
otrzymało upominek-voucher, za wzięcie udziału w przeglądzie.
W ramach patronatu honorowego, na terenie Parafii Rzymskokatolickiej
św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu odbyła się Rekonstrukcja Działań Wojennych
„Polski wrzesień 1939 r.” przygotowana przez Pułtuską Grupę Rekonstrukcji
Historycznej 13 Pułku Piechoty przy Pułtuskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym”.
Współorganizowano miejską edycję ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie
„Balladyny”.
Zorganizowano miejskie obchody święta Odzyskania Niepodległości. W dniu
11 listopada 2020 r. o godz. 16:00, odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji
Ojczyzny w Kościele Farnym. Po jej zakończeniu złożono kwiaty i zapalono znicze pod
pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego. Ze względu na pandemię koronawirusa
Sars-Cov-2, tradycyjny przemarsz przez miasto nie odbył się.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zasadniczym celem Programu jest budowanie partnerstwa między samorządem
i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz umacnianie w świadomości
społecznej, poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną. Celem
szczegółowym Programu jest:



zwiększenie wpływu mieszkańców na kreowanie polityki społecznej
w Mieście,
tworzenie warunków do budowania współpracy między samorządem
i organizacjami,



określenie priorytetowych zadań publicznych,



zapewnienie Organizacjom możliwie najlepszych warunków do prowadzenia
działalności na terenie Miasta,
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wspieranie lokalnych inicjatyw, nowatorskich rozwiązań zwiększających świadomość
obywatelską społeczeństwa oraz działań służących integracji społecznej
mieszkańców Sierpca,



zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie zadań publicznych,



promowanie osiągnięć sektora pozarządowego oraz prezentacja jego
dorobku.

Realizację współpracy Miasta Sierpca z organizacjami pozarządowymi pożytku
publicznego reguluje roczny program współpracy. W 2020 roku przyjęty został uchwałą
nr 157/XXII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 listopada 2019 r. „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 2020” Przedmiotem współpracy samorządu miasta Sierpca z organizacjami jest
realizacja zadań publicznych należących do zakresu działalności Miasta zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym i innymi ustawami. Współpraca Miasta Sierpca z organizacjami
pozarządowymi w 2020 roku miała charakter finansowy oraz pozafinansowy.
W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęły 32 oferty, które podlegały rozpatrzeniu przez
Komisję Konkursową powołaną na podstawie Zarządzenia Nr 138/WSK/2019 Burmistrza
Miasta Sierpca z dnia 28 listopada 2019 roku oraz 3 ofert z pominięciem konkursu (tzw. małe
granty). Na realizację współpracy finansowej, w budżecie Gminy Miasta Sierpc
zaplanowano na dotacje celowe kwotę 1 332 500,00 zł, wydatkowano kwotę
1 281 803,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych
1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Kubuś” w Sierpcu
2. Klub sportowy Taekyon
3. MKS Mazur
4. Uczniowski Klub Sportowy „Jutrzenka” przy Szkole Podstawowej nr 3
5. MKS Kasztelan
6. Klub Pływacki Shark Sierpc
7. Powiatowy Związek Szkolny w Sierpcu
8. Uczniowski Klub Sportowy „Serw”
9. Stowarzyszenie „Basket Sierpc”
10. Ochotnicza Straż Pożarna
11. Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sierpc
12. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego
w Sierpcu
13. Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik”
14. Stowarzyszenie Sierpeccy Amatorzy Aktywności Rekreacji „Safarii”
15. Sierpeckie Stowarzyszenie Motocyklistów „Szlif”
16. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM”
17. Stowarzyszenie DietEdu”
18. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Powiatowy w Sierpcu
19. Stowarzyszenie Senior z Werwą
20. Klub Abstynenta „Przystań”

XVII.

Jednostki pomocnicze na terenie Gminy Miasto Sierpc

Osiedle jest samorządową jednostką pomocniczą miasta. Stanowi najniższy szczebel
samorządu miejskiego. Jego ukonstytuowanie następuje w wyniku przeprowadzenia
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ważnych wyborów do organu uchwałodawczego osiedla. Działalność statutowa osiedli
finansowana jest ze środków przyznawanych corocznie przez Radę Miejską.
Na terenie miasta Sierpca funkcjonuje 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
wolnego szczególnie dla dzieci, młodzieży i osób starszych oraz organizowanie
różnych form opieki i 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;
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.

Osiedle nr 1
Zarząd Osiedla od chwili wyborów starał się zaspokoić oczekiwania wszystkich grup
wiekowych. W ramach statutowej działalności na 2020 rok zaplanowanych było kilkanaście
imprez osiedlowych skierowanych do całego przekroju wiekowego społeczeństwa.
Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Zarząd
1. W dniu 17 stycznia odbyła choinka dla dzieci. Były zabawy i konkursy z animatorem
prowadzącym. Podczas wydarzenia, dzieci miały zapewniony posiłek.
Pod koniec balu odbyło się długo oczekiwane spotkanie z Mikołajem, podczas
którego zostały rozdane drobne paczki. W spotkaniu i zabawie choinkowej wzięło
udział 104 dzieci oraz duże grono opiekunów.
2. W dniu 8 lutego został zorganizowany osiedlowy bal karnawałowy dla dorosłych
w zajeździe Sonata. W balu wzięło udział 117 osób.
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Tabela nr 7: Skład Zarządu Osiedla nr 1 wraz z wykazem ulic.

Zarząd Osiedla nr 1

Wykaz ulic wchodzących w skład osiedla

Tomasz
Kowalski
–
Przewodniczący Zarządu
Osiedla
Alicja Cześnik
Michał Roznoch
Dariusz Grabowski
Krzysztof Lorek
Urszula Matczak
Krzysztof Krasiński
KOMISJA REWIZYJNA:

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

Zbigniew Jakóbowski
Anna Motyka
Marcin Wiśniewski

Wprowadzone w marcu poważne ograniczenia w organizowaniu wszelkich imprez
masowych w kraju związanych z pandemią COVID-19, skutecznie sparaliżowały dalszą
działalność zarządu w tym zakresie. Plan organizacji imprez pozostałych do zrealizowania
do końca 2020 roku, decyzją Zarządu Osiedla został zawieszony do odwołania. Mając na
uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, powyższe zawieszenie zostało utrzymane
do końca roku.
Przez cały rok zarząd dbał o utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy
Kalinowej.

Osiedle nr 2
Zarząd w okresie sprawozdawczym obradował na sześciu posiedzeniach.
Po stwierdzeniu kworum podejmowane były stosowne opinie i uchwały. Planowano
imprezy osiedlowe na rzecz integracji mieszkańców Osiedla poprzez organizowanie czasu
wolnego. Dokonywano podsumowań imprez dla dzieci i młodzieży. Podejmowano
działania mające na celu utrzymanie porządku i czystości Osiedla. Poruszano problem
bezpieczeństwa mieszkańców, dlatego też na posiedzenia, czy też na choinkę dla dzieci
zapraszano Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w
Sierpcu. W okresach
przedświątecznych przywoływano temat obyczajów i zwyczajów na Mazowszu.
W 2020 roku zaopiniowano 2 wnioski w sprawie wydania zezwolenia na detaliczną sprzedaż
napojów alkoholowych. Na posiedzeniach przedmiotem dyskusji były również sprawy
dotyczące promowania i poprawy wizerunku naszego Osiedla. Radna Rady Miejskiej – jako
Członek Zarządu, zawsze była osobą łączącą Osiedle Nr 2 z Radą Miejską w kwestiach
związanych z realizacją przedsięwzięć na rzecz mieszkańców (lokalnej społeczności),
a także podejmowanych przez Radę Miejską uchwał. Przed ogłoszeniem stanu
epidemicznego w kraju, Przewodnicząca Zarządu Osiedla uczestniczyła w spotkaniach,
brała udział w komisji mieszkaniowej UM.
Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Zarząd
1. 2.02.2020 r. zorganizowano w Szkole Podstawowej Nr 3 Osiedlową choinkę
„Spotkanie z Mikołajem” dla najmłodszych dzieci z terenu osiedla. Odbyły się liczne
zabawy oraz konkursy. Zwycięzców nagrodzono dyplomami, upominkami oraz
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słodyczami. Wybrano Królową i Króla balu. Na parkiecie gościła Myszka MINI. Do
dzieci przybył również św. Mikołaj, który osobiście wręczył wszystkim dzieciom paczki.
Oprawę muzyczną przygotował Zespół TAKT. Dzienicowy KPP mówił
o bezpieczeństwie w czasie ferii.
2. 19.02.2020 r. Wycieczka do Płocka w ramach akcji „Zima w Mieście’2020”. Dzieci
obejrzały spektakl „Kopciuszek” w Teatrze Dramatycznym, spędziły aktywnie czas w
Parku Adrenalina (tory przeszkód, baseny z przedmiotami z gąbki, trampoliny, piłki
itp.).Organizatorzy zapewnili dzieciom obiad w Bistro w Kapuście - po rewolucjach
kuchennych Magdy Gessler, o których opowiedzieli właściciele restauracji.

3. Udział w akcji „Pomagamy chorej Zosi - razem możemy więcej”. 9.07.2020 r.
o godz. 18.00 na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3, odbyła się oficjalna
zbiórka dla małej Zosi chorej na SMA. Udało się wspólnie zebrać kwotę 350,00 zł.
Mieszkańcy naszego osiedla bardzo się zaangażowaliw tę akcję.
4. W dniach 22.09 - 20.10.2020 r. odbył się rodzinny konkurs plastyczny "MÓJ SIERPC
ulubione miejsca". Na konkurs należało przygotować pracę plastyczną
przedstawiającą ulubione miejsce na terenie Sierpca, a w szczególności Osiedla nr
2, w którym uczestnik konkursu najchętniej spędza swój wolny czas, najbardziej mu
się podoba lub które darzy wyjątkowym sentymentem. Prace mogły być wykonane
w jednej z 3 technik plastycznych: rysunek (kredki, pastele), malowanka, collage na
papierze lub kartonie formatu A3. 16.10.2020 r. w CKiSz nastąpiło wręczenie nagród
laureatom. Za zajęcie I, II i III miejsca przyznano nagrody rzeczowe. Komisja przyznała
również wyróżnienia. Ponadto dla każdego uczestnika konkursu przewidziano słodki
upominek oraz wręczono pamiątkowy dyplom. Prace uczestników zostały
wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w dniach 16-20.10.2020 r.
5. Współorganizacja imprezy „Jesienny Marsz Zdrowia wzdłuż Sierpienicy”.
Włączanie się mieszkańców Osiedla do udziału w imprezach organizowanych przez inne
instytucje:


„Sierpeckie osiedlowe zmagania sportowe”

Zarząd Osiedla Nr 2 zgłosił do rozgrywek po 3 osoby w kat. wiekowych : 10-16, 17-59 lat,
powyżej 60. Licznie zgromadzona i dobrze przygotowana (transparent) grupa mieszkańców
(21 osób) wraz z Zarządem miała okazję do wspólnego relaksu i kibicowania reprezentacji
osiedla. W rezultacie drużyna zajęła zaszczytne IV m-ce w zmaganiach sportowych,
natomiast jako grupa Mieszkańców zdobyła puchar Burmistrza Miasta Sierpca „NAJLEPSI
KIBICE”.


„Kręcimy kilometry dla Kasi i Rity”

Zarząd Osiedla Nr 2 włączył się do akcji pomocy na rehabilitację dla 2 dziewczyn,
radosnych, pełnych entuzjazmu i energii, dla których świat się zatrzymał. 11.07.2020 r.
o godz. 16:00 utworzyliśmy nasz sierpecki peleton rowerowy i kręciliśmy kilometry
dla Kasi i Rity, ale również po to, by zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa
na drodze. Podczas wydarzenia odbyła się zbiórka pieniędzy na rehabilitację.


Udział w zwodach sportowych Leśny Cross w Białasach organizowanych przez m.in.
Ognisko TKKF KUBUŚ w Sierpcu.

Nasze Osiedle wystartowało w crossie rowerowym (ok. 12 km) i w marszu nordic walking
(ok. 6 km). W kategorii kobiet (61 lat i więcej) zdobyto zaszczytne pierwsze miejsce,
natomiast w drugiej konkurencji – drugie miejsce.


Zarząd Osiedla Nr 2 po raz pierwszy włączył się do akcji Narodowego Czytania.
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Udział w III Mochowskim Rowerowym Rajdzie Niepodległości.

Promowanie działalności Osiedla Nr 2 w mediach społecznościowych oraz w lokalnej
prasie.
Osiedle Nr 2 prowadzi fanpage na facebooku, gdzie zamieszczane są aktualne informacje
o planowanych wydarzeniach (plakaty, zaproszenia), imprezach osiedlowych oraz
okolicznościowe
kartki
i
życzenia.
Dzięki
uprzejmości
dyrekcji
szkoły
i właścicielom sklepów, plakaty są rozwieszane w Szkole Podstawowej Nr 3, witrynach
sklepowych oraz w miejscach użyteczności publicznej. Aby dotrzeć do jak najliczniejszej
grupy mieszkańców, w 2020 roku zakupiono 2 tablice informacyjne jako dodatkowe
narzędzie do rozpowszechniania informacji o przedsięwzięciach Osiedla. Na bieżąco
przekazywane
materiały
z
działalności
osiedla,
które
są
publikowanie
w biuletynie „Nasz Sierpc”. Na każdą imprezę osiedlową zapraszane są i goszczą lokalne
media.
Tabela nr 8: Skład Zarządu Osiedla nr 2 wraz z wykazem ulic.

Zarząd Osiedla nr 2

Wykaz ulic wchodzących w skład osiedla

Maria Olejniczak –
Przewodnicząca Zarządu
Osiedla
Małgorzata Brzezińska
Robert Domagała
Grzegorz Dybowski
Grażyna Kowalska

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

Marzena Stawska
Joanna Szewczykowska
KOMISJA REWIZYJNA:
Teresa Jankowska
Anna Sobocińska
Jarosław Żmijewski

Osiedle nr 3
Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Zarząd
1. Zabawa choinkowa dla dzieci z terenu Osiedla nr 3.
Różnorodne konkursy i zabawy z nagrodami dla dzieci wraz z animatorkami. Mikołaj, który
przybył na zabawę rozdawał dzieciom cukierki i słodycze oraz świąteczne paczki.
W zabawie uczestniczyło około 70 dzieci, a paczki otrzymało 84 dzieci.
2. 10 lutego – wycieczka dla dzieci do Aquaparku Pluski w ramach akcji „Zima
w mieście”.
Na wycieczkę wybrało się 43 dzieci oraz 5 opiekunów. Podczas wycieczki organizator
zapewnił obiad dla wszystkich uczestników.
3. 11 Maja na terenie osiedla odbyła się akcja ,,Sprzątanie Świata''.
Posprzątane zostało boisko i obszar wokół bloków.
4. 5 lipca Zarząd Osiedla Nr 3 zorganizował zbiórkę dla chorej dziewczynki
#gaszynchallange, zebrana suma została wpłacona przez mieszkańca osiedla na
konto fundacji.
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5. 12 września „Zakończenie Wakacji”.
Dzieci mogły skorzystać z animacji przygotowanych przez Panie animatorki. Młodzież
brała udział w turnieju piłki nożnej. Odbył się także konkurs puszczania latawców.
6. 4 października odbyła się wycieczka dla Seniorów do Płocka ,,Rejs Statkiem po
Wiśle”.
Uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w rejsie po Wiśle, poznać walory turystyczne,
historyczne, krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe Wisły.
7. Współorganizacja imprezy „Jesienny Marsz Zdrowia wzdłuż Sierpienicy”.
8. 6 grudnia odbyło się wspólne ubieranie osiedlowej choinki.
9. Organizacja zbiórki charytatywnej dla poszkodowanej rodziny z Sierpca, której
dobytek spłonął w pożarze mieszkania.
10. 12 grudnia wraz z Zarządem Osiedla nr 4 i 7 zorganizowano Mikołajkowy Turniej Piłki
Nożnej.
Włączanie się mieszkańców Osiedla do udziału w imprezach organizowanych przez inne
instytucje:


4 marca odbyły się Sierpeckie Osiedlowe Zmagania Sportowe. Zawody odbyły się
na hali przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu. W rywalizacji udział wzięło
6 osiedli. Osiedle nr 3 reprezentowali mieszkańcy w rożnym wieku. W rezultacie Zarząd
Osiedla nr 3 wygrał zmagania między osiedlami.

Promowanie działalności Osiedla Nr 2 w mediach społecznościowych oraz w lokalnej
prasie.
Zdjęcia oraz artykuły do poszczególnych imprez były na bieżąco publikowane
na fanpage Osiedla na facebooku.
Tabela nr 9: Skład Zarządu Osiedla nr 3 wraz z wykazem ulic.

Zarząd Osiedla nr 3

Wykaz ulic
osiedla

Mariusz Czajkowski – Przewodniczący
Zarządu Osiedla
Leszek Bieńkowski
Waldemar Frydrychowicz
Nina Smulska
Melania Szałkucka

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

Dorota Żbikowska
Dariusz Żendarski
KOMISJA REWIZYJNA:
Tomasz Kobyłecki
Piotr Rogowski
Marzena Witkowska

wchodzących

w

skład

Osiedle nr 4
Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Zarząd
1. 24 stycznia 2020 roku odbyła się Osiedlowa Choinka dla najmłodszych mieszkańców
osiedla. Dzieci bawiły się wesoło, brały udział w konkurencjach przygotowanych przez
71

RAPORT O STANIE GMINY 2020
GMINA MIASTO SIERPC

animatorów. Na zakończenie imprezy przyszedł Mikołaj, który wręczył wszystkim słodkie
upominki.
2. W ramach akcji „Zima w mieście”, w dniu 18 lutego 2020 roku, zorganizowano
wycieczkę do Warszawy. Wśród atrakcji była wizyta w Smart Kids Planet – Centrum
Mądrej Zabawy oraz Stacja Grawitacja, gdzie dzieciaki wspinały się na ściankach,
skakały na trampolinach.
3. Osiedlowy Dzień Kobiet.
Mieszkanki naszego osiedla zostały zaproszone do CKiSZ na występy taneczno –
wokalne, po których odbył się słodki poczęstunek.
4. Konkurs plastyczno-literacki pod tytułem „Moje miasto w przyszłości”.
Jego rozstrzygnięcie nastąpiło w czerwcu, a osoby biorące w nim udział otrzymały
upominki.
5. #gaszynchallenge dla Zosi.
Wsparcie zbiórki na leczenie dziewczynki.
6. 29 sierpnia 2020 roku zorganizowano Osiedlowe Pożegnanie Lata.
Impreza plenerowa odbyła się w parku im. W. Andersa. Przygotowanych było mnóstwo
atrakcji dla dzieci: występ żywej maskotki, bańki mydlane, konkursy, brokatowe
tatuaże, słodki poczęstunek oraz wyrzut proszków holi.
7. Współorganizacja „Jesiennego Marszu zdrowia wzdłuż Sierpienicy”.
8. Współorganizacja Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej.
Swój udział zgłosiło 12 drużyn. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale,
dyplomy oraz słodycze.
Włączanie się mieszkańców Osiedla do udziału w imprezach organizowanych przez inne
instytucje:


Udział w Międzyosiedlowej Spartakiadzie
Osiedle nr 4 zajęło drugie miejsce.

organizowanej

przez

MOSIR.

Projekt „Serce dla Sierpca”
W 2020 roku Zarząd Osiedla nr 4 złożył projekt „Serca dla Sierpca” w konkursie grantowym
„InicJaTyWy” ogłoszonym przez Calsberg Polska. W rezultacie na terenie naszego miasta
stanęły cztery czerwone serca na nakrętki. Dwa znajdują się na terenie Osiedla nr 4: w parku
im. W Andersa, drugie zaś na skwerze obok Biblioteki Miejskiej. Pozostałe dwa pojemniki
znajdują się przy ul. Jana Pawła oraz przy ul. Kwiatowej.
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Tabela nr 10: Skład Zarządu Osiedla nr 4 wraz z wykazem ulic.

Zarząd Osiedla nr 4

Wykaz ulic
osiedla

wchodzących

w

skład

Aleksandra Karczewska –
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Kazimierz Czermiński
Jolanta Grodzicka
Marek Krydzyński
Anita Pacholec
Elwira Rudowska
Wojciech Skorłutowski
KOMISJA REWIZYJNA:

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

Arkadiusz Lorek
Robert Smykowski
Michał Śniegota

Osiedle nr 5
W 2020 r. Zarząd Osiedla nr 5 zorganizował 8 posiedzeń, na których podjął 8 uchwał w celu
zatwierdzenia i uchwalenia planu finansowego w celu jego realizacji.
Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Zarząd
1. Bal karnawałowy dla dzieci.
2. Osiedlowy Dzień Kobiet zorganizowany w Sali widowiskowej w CKiSz-u.
3. Osiedlowe życzenia świąteczne.
4. Spotkanie z tradycją w Ostrowach.
5. Współorganizacja „Jesiennego Marszu wzdłuż Sierpienicy”.
Tabela nr 11: Skład Zarządu Osiedla nr 5 wraz z wykazem ulic.

Zarząd Osiedla Nr 5

Wykaz ulic
osiedla

wchodzących

w

skład

Iwona
Ocicka
–
Przewodnicząca Władysława Broniewskiego, Dworcowa,
Zarządu Osiedla
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza,
Jolanta Dzięgielewska
Armii Krajowej, Romualda Traugutta,
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
jednorodzinne od Nr 1 do Nr 17,
Małgorzata Strzegowska
Wyzwolenia, Wiosny Ludów.
KOMISJA REWIZYJNA:
Patrycja Gad
Paweł Bieńkowski
Marta Sołdańska

Osiedle nr 6
Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Zarząd
73

RAPORT O STANIE GMINY 2020
GMINA MIASTO SIERPC

1. „Kolędowanie na Zatorzu”
3 stycznia 2020 r. w osiedlowej świetlicy przy ul. Targowej odbyło się coroczne „Kolędowanie
na Zatorzu”, tym razem w wykonaniu zespołów muzycznych „Sierpczanie” oraz „Weseli
Seniorzy”. To wyjątkowe wydarzenie ponownie pozwoliło mieszkańcom przeżyć magię świąt
Bożego Narodzenia. Mieszkańcy mieli okazję wysłuchać oraz zaśpiewać zarówno
tradycyjne kolędy, jak i stare pastorałki, ukazujące piękno naszej polskiej tradycji.
2. Tradycyjne Palenie Choinki.
Kultywując tradycję Palenia Choinek w sobotni wieczór 1 lutego, w parku rekreacyjnosportowym im. Zbigniewa Mroczkowskiego zebrała się liczna grupa mieszkańców naszego
osiedla i zaprzyjaźnionych gości. Na polanie rozpalono ogniska. W jednym
z nich paliły się zebrane od mieszkańców choinki na drugim usmażono tradycyjnie
największą w naszym mieście jajecznicę z 300 jaj. Atmosfera była gorąca przez cały
wieczór, a uczestnikom imprezy towarzyszyły wyśmienite nastroje. Jajecznica w tak
doborowym towarzystwie smakowała wyjątkowo.
3. Zabawa choinkowa dla dzieci z Osiedla nr 6
8 lutego 2020 r. coroczna zabawa choinkowa dla dzieci z Osiedla nr 6, została
zorganizowana w Centrum Kultury i Sztuki. Najmłodsi mieszkańcy osiedla bawili się
wyśmienicie przy dźwiękach muzyki. Zabawa urozmaicona była licznymi konkursami,
wspólnym tańcem ze św. Mikołajem oraz bałwankiem Olafem. Na najmłodszych oraz ich
rodziców czekał również słodki poczęstunek oraz napoje.
4. Akcja charytatywna #gaszynchallenge
Mieszkańcy osiedla stawili się licznie w parku rekreacyjno–sportowym, aby wziąć udział w
akcji charytatywnej Gaszyn Challenge – podczas której odbyła się zbiórka pieniędzy dla
chorej Zosi. Dzięki hojności uczestników zebrano kwotę w wysokości 400,00 zł.
5. Zakończenie Lata
W listopadzie, po kilkukrotnej zmianie terminu imprezy, zorganizowano coroczną imprezę
zakończenia lata, która rozpoczęła się bezpłatnym rejsem statkiem po Wiśle dla seniorów
z Osiedla. Następnie podczas „Grill Party” pod wiatą w parku rekreacyjno – sportowym,
Mieszkańcy wspólnie bawili się przy muzyce. W trakcie imprezy wręczone zostały również
nagrody w konkursie latawcowym organizowanym corocznie dla najmłodszych
mieszkańców osiedla.
6. Szlachetna Paczka
W grudniu Zarząd Osiedla nr 6 w Sierpcu już po raz piąty włączył się do akcji „Szlachetna
Paczka”. Dzięki zaangażowaniu Mieszkańców zebrano produkty konieczne do
codziennego funkcjonowania takie jak: żywność, artykuły higieniczno–sanitarne, odzież,
obuwie jak również opał. Udało się zaspokoić w 100% potrzeby wybranej przez Zarząd
rodziny.
Włączanie się mieszkańców Osiedla do udziału w imprezach organizowanych przez inne
instytucje:


Udział przedstawicieli osiedla w Sierpeckich Osiedlowych Zmaganiach Sportowych
organizowanych przez MOSiR Sierpc. Mieszkańcy osiedla kibicowali reprezentacji
osiedla w zmaganiach, w rezultacie Osiedle nr 6 zajęło V miejsce.

Tabela nr 12: Skład Zarządu Osiedla nr 6 wraz z wykazem ulic.
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Zarząd Osiedla Nr 6

Wykaz ulic wchodzących w skład osiedla

Aleksandra Grzybowska Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Bolesława Chrobrego, Władysława I – go
Hermana, Kolejowa, Ignacego Krasickiego,
Władysława Łokietka, Mieszka I , Miłobędzka,
Stefanii Sempołowskiej, Smolna, Stanisława
Staszica, Targowa, Piotra Ściegiennego,
Ziemowita, Konrada I Mazowieckiego, Św
Wojciecha,
Dobrawy,
Leszka
Białego,
Przemysława II, Henryka Brodatego, Bolesława
II Śmiałego, Kazimierza II Sprawiedliwego,
Kazimierza
Odnowiciela,
Bolesława
III
Krzywoustego, Władysława II Wygnańca,
Piastowska od nr 74 po stronie parzystej i od nr
43 po stronie nieparzystej do końca
Piastowskiej, Anny Piniarowicz, Ks. Leona
Pomaskiego, Chojnackiego.

Justyna Babecka
Edyta Jagodzińska
Andrzej Kamiński
Beata Kwiatkowska
Piotr Pakieła
Katarzyna Rutkowska
KOMISJA REWIZYJNA:
Paweł Kluga
Beata Mikucka
Piotr Rzeszotarski

Osiedle nr 7
Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Zarząd
1. 26.01.2020 r. – Choinka z Mikołajem dla dzieci.
2. 21.02.2020 r. – Wycieczka do Torunia do Młynu Wiedzy oraz Kinder Parku.
3. 07.06.2020 r. – Organizacja Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci klas 1-3,4-6 i 6-8
z okazji Dnia Dziecka.
4. 12.06.2020 r. – Udział w akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” organizowanym przez
Miejską Biblioteka Publiczną w Sierpcu.
5. 30.06.2020 r. – Organizacja akcji charytatywnej #gaszynchallenge dla Zosi wraz ze
zbiórka pieniędzy.
6. 13.09.2020 r. – Organizacja Turnieju Piłki Nożnej z okazji pożegnania lata.
7. Współorganizacja Jesiennego Marszu Zdrowia wzdłuż Sierpienicy.
8. 14.10.2020 r. - Współorganizacja VI Indywidualnych Mistrzostw Sierpca w kręglach
kobiet i mężczyzn.
9. Współorganizacja V Drużynowych Mistrzostw Sierpca w kręglach.
10. Wspólne ubieranie choinki na boisku przy Liceum Ogólnokształcącym.
Włączanie się mieszkańców Osiedla do udziału w imprezach organizowanych przez inne
instytucje:


12.12.2020 r. – współorganizowaliśmy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla klas 1-4 i 58.

Tabela nr 13: Skład Zarządu Osiedla nr 7 wraz z wykazem ulic.
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Zarząd Osiedla Nr 7

Wykaz ulic
osiedla

wchodzących

w

skład

Przemysław Burzyński – Przewodniczący Jana Pawła II – bloki: od Nr 24 do Nr 46
Zarządu Osiedla
oraz domy jednorodzinne na ul. Jana
Pawła II od Nr 33 do końca ul. Jana
Paweł Będzikowski
Pawła
II,
Sucharskiego,
Wspólna,
Danuta Cicha
Okulickiego, Polna, Zgodna.
Joanna Frej
Maciej Malanowski
Arkadiusz Muszyński
Grzegorz Wochowski
KOMISJA REWIZYJNA:
Mariusz Grzelecki
Jadwiga Osiecka
Teresa Poraszka
Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w czynach społecznych na rzecz lokalnej społeczności.
Zarząd osiedla regularnie dba o boisko sportowe ogólnodostępne dla mieszkańców przy
Liceum Ogólnokształcącym.
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Podsumowanie
Dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Miasto Sierpc za rok 2020 r.
Za nami rok pełen niespodziewanych sytuacji i związanych z nimi wyzwań. To był kolejny
rok, który przyniósł wiele zmian w naszym mieście. Informacje dotyczące działań
przeprowadzanych na terenie naszego miasta na bieżąco są zamieszczane na stronie
www.sierpc.pl, na portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach.
Dziękuję mieszkańcom Gminy Miasta Sierpc, a w szczególności radnym Rady Miejskiej
Sierpca, 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 oraz spółek komunalnych,
którzy z wielkim zaangażowaniem oraz profesjonalizmem wykonują swoje obowiązki.
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