SPRAWOZDANIE
z prac Burmistrza Miasta Sierpca
w okresie od 25 września 2021 r. do 22 października 2021 r.

I.

GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Nadano numerację porządkową dla 7 budynków.
2. Wydano 2 zaświadczenia o numerze porządkowym.
3. Sporządzono zestawienie danych statystycznych do Urzędu Statystycznego
z nadanych numerów porządkowych.
4. Zweryfikowano numerację porządkową dla 3 ulic położonych w Sierpcu.
5. Dokonano analizy 26 pozwoleń na budowę.
6. Przygotowano Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miasto Sierpc.
7. Przygotowania Zarządzenie Nr 164/WAG/2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości
w drodze przetargu ustnego ograniczonego – ul. Płocka/ ul. Mickiewicza.
8. Przygotowanie Zarządzenia Nr 163/WAG/2021 w sprawie zamiany nieruchomości –
ul. Bema.
9. Przygotowanie Zarządzenia Nr 162/WAG/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości – ul. Zygmunta Krasińskiego.
10. Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy.
11. Zawarto 2 umowy dzierżawy.
12. Wydano 2 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości.
13. Wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie zaopiniowania wstępnego
projektu podziału nieruchomości.
14. Poinformowano 10 dotychczasowych użytkowników wieczystych o wysokości
opłaty jednorazowej – przekształceniowej.
15. Wydano 3 zaświadczenia potwierdzające dokonanie jednorazowej opłaty
przekształceniowej.
16. Zaksięgowano

86

wpłat

z

tytułu

użytkowania

wieczystego

przekształceniowych.
17. Wydano zaświadczenie dotyczące opłaty przekształceniowej.

oraz

opłat

II. HANDEL
Dokonano 40 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w tym
•

5 wpisów do CEIDG

•

16 zmian

•

9 zawieszeń

•

2 wznowienia

•

8 likwidacji

III. SPRAWY OBYWATELSKIE
Z zakresu Spraw Obywatelskich wykonano:
1.

49 zameldowań – w tym:

•

18 osób na pobyt stały

•

31 osób na pobyt czasowy

2.

33 wymeldowania –

w tym:

•

wymeldowanie z pobytu stałego – 24

•

wymeldowanie z pobytu czasowego – 9

3.

przemeldowanie – 14 osób

4.

wydano 14 poświadczeń zameldowania

5.

wprowadzono 78 wniosków o wydanie dowodu osobistego

6.

wydano dowody osobiste - 111

7.

unieważniono dowodów osobistych - 110

8.

wydano 10 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

9.

udostępnienie danych – 128

IV.
1.

INWESTYCJE I REMONTY

Zawarto umowę z firmą „BORA” Sp. z o.o. z Płocka na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Krasińskiego”, za kwotę 466 940,48 zł brutto.

2.

Zawarto umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu
Sp. z o.o. na wykonanie:
1) Zadania pn. „Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja
z ul. Narutowicza”, za kwotę 295 350,00 zł brutto;
2) remontu jesiennego dróg z kruszywa łamanego 0/31,5, za kwotę 75 000,00 zł
brutto.

3.

Zawarto umowy z firmą FPU Piotr Pakieła z Sierpca na pełnienie obowiązków
inspektora nadzoru inwestorskiego:
1) w specjalności inżynieryjnej drogowej nad robotami w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Krasińskiego”, za kwotę 6 000,00 zł brutto;
2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych,

gazowych,

wodociągowych

i kanalizacyjnych

nad

robotami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Krasińskiego”,
za kwotę 3 000,00 zł brutto;
3) w

specjalności

inżynieryjnej

drogowej

nad

realizacją

zadania

inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Konstytucji
3 Maja z ul. Narutowicza”, za kwotę 4 650,00 zł brutto;
4) nad realizacją

zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Mieszka I

w Sierpcu”, za kwotę 88 000,00 zł brutto;
4.

Zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TYMBUD”
Wojciech Szwech na wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja sal
gimnastycznych wraz zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu” za kwotę
307 500,00 zł brutto oraz „Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej
nr 3 w Sierpcu”, za kwotę 344 400,00 zł brutto.

5.

Zawarto umowę z firmą Projektowanie i Nadzór inż. Henryk Orłowski na pełnienie
funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy
realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja sal gimnastycznych wraz
zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu” oraz „Modernizacja elewacji
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu”, za kwotę 10 000,00 zł brutto.

6.

Zawarto umowy z firmą Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C. z Sierpca na:
1) wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie destruktem ulic
Szpitalna, Wspólna, Głowackiego dz nr 1037/1, 326/1, Jasna, Sadowa,

Pogodna,

Górna,

Ziemiańska,

Ściegiennego,

Brodatego",

za kwotę

155 916,80 zł brutto;
2) dostawę gruzu betonowego w ilości 800 ton o grubości 0-63,5 mm
z przeznaczeniem na remont dróg w mieście Sierpc, za kwotę 39 360,00 zł
brutto.
7.

Zawarto umowę z Panem Stanisławem Nastałkiem z Sierpca na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru w zakresie drogowym przy realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: „Utwardzenie destruktem ulic Szpitalna, Wspólna, Głowackiego dz nr 1037/1,
326/1, Jasna, Sadowa, Pogodna, Górna, Ziemiańska, Ściegiennego, Brodatego",
za kwotę 2 000,00 zł brutto.

8.

Wydano:
−

51 decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia,

−

16 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.

V.

PROGRAMOWANIE

STRATEGICZNE

I

POZYSKIWANIE

FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Wydano 20 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 6 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
3. Odbyło się posiedzenie Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Program
posiedzenia

obejmował

zaopiniowanie

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru wyznaczonego przebiegiem ulic:
Mickiewicza – Płocka – Białobłocka – Lipowa - Mickiewicza.
4. Przeprowadzono konsultacje społeczne nad studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
5. Udział

w

konsultacjach

społecznych

dotyczących

aktualizacji

Strategii

Województwa Mazowieckiego do 2030 r.
6. Udział w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Fundusze Europejskie
dla Mazowsza na lata 2021-2027.
7. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu „Sierpc EcoSmart – miasto przyszłości”.
Konkurs przeprowadzony w ramach projektu „Sierpc 2.0. - Rozwiązania EcoSmart z
zakresu zarządzania miastem”.

8. Rozpoczęto pracę nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej w ramach
planowanego naboru Programu Cyfrowa Gmina ogłoszonego przez Centrum
Projektów Polska Cyfrowa – aplikowanie nastąpi w chwili ogłoszenia naboru
dedykowanego jst. o podobnej klasyfikacji w ramach programu jak Sierpc.
9. Rozpoczęto pracę nad dokumentacją aplikacyjną w ramach programu „Zielony
transport publiczny” ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej termin naboru 20 grudnia 2021 r.
10. Rozpoczęto prace związane z pozyskaniem środków na realizację zadania
pn. „Rewitalizacja

budynku

dworca

kolejowego

wraz

z bezpośrednim

otoczeniem”. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju
województwa mazowiecki.
11. Złożono wniosek o rozliczenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na
realizację zadania pn. „Budowa ul. Podgórnej – I etap”, dofinansowanego
w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju
województwa mazowieckiego.
12. Zatwierdzono do dofinansowania projekt pn. „Przebudowa ulicy Narutowicza
w Sierpcu – szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza – Muzeum Wsi
Mazowieckiej na kwotę 3.900.000,00 zł.
13. Złożono wniosek o wypłatę dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na
realizację zadania pn. „Budowa ul. Krasińskiego”, dofinansowanego w ramach
Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa
mazowieckiego.
14. Rozliczono wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców
MAZOWSZE 2021” na realizacją zadania pn.: „Zakup gablot ogłoszeniowych dla
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu”.
15. Trwają prace nad aktualizacją projektu „MALUCH+ 2021”, dofinansowanego
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3.
16. Zakończono rekrutację uczestników projektu (uczniów) oraz nauczycieli na zajęcia
dodatkowe, w ramach realizacji projektu

pn. „Naukowy Zawrót Głowy -

innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasto Sierpc” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

VI.

PROMOCJA MIASTA

1. Koordynowano i propagowano akcję oddawania krwi przy współpracy
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Płocku.
2. Opracowano i rozdystrybuowano numer trzeci biuletynu Burmistrza
i Rady Miejskiej „Nasz Sierpc”.
3. Opracowanie i dystrybucja pism sponsorskich ws. obchodów roku
jubileuszowego - 700-lecia Miasta Sierpca.
4. Organizacja uroczystości wręczenia medali „Zasłużony dla Miasta
Sierpca”, podczas której uhonorowano Pana Józefa Chmielewskiego
i Pana Edmunda Szpanowskiego.
5. Bieżąca

dokumentacja

fotograficzna

miejskich

uroczystości oraz

trwających inwestycji na terenie miasta Sierpca.
6. Przygotowywano okolicznościowe życzenia.
7. Udzielono wypowiedzi do radia i telewizji.
8. Opracowywano infografiki oraz plakaty na stronę Urzędu Miejskiego oraz
profile Facebook-owe.
9. Opracowywano materiał do lokalnych gazet.
10. Prowadzono bieżącą obsługę i zamieszczano informacje na stronie
www.sierpc.pl, profilu Facebook-owym Miasta Sierpc oraz profilu Miasta
na Instagramie.

VII.

SPRAWY PODATKOWE

1. Wydano 174 decyzje zmieniające w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego.
2. Wystawiono 104 wezwania do złożenia informacji w sprawie wymiaru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego.
3. Wystawiono 6 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości osoby
prawne.

4. Wystawiono 6 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków
transportowych.
5. Wystawiono 4 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych.
6. Wystawiono 136 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego.
7. Wystawiono 1 zapytanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie podjętych
czynności egzekucyjnych do przesłanych wcześniej tytułów wykonawczych.
8. Udzielono 10

odpowiedzi do Komorników Sądowych o zajęciu wierzytelności

pieniężnych.
9. Wydano 4 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
10. Wydano 3 zaświadczenia o wielkości użytków rolnych.
11. Wydano 9 zaświadczeń o niefigurowaniu w ewidencji podatku rolnego
12. Wystawiono 36 postanowień w sprawie zarachowania wpłat.
13. Udzielono 5 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych.
14. Dokonano czynności sprawdzających złożonych 10 deklaracji na podatek od
środków transportowych oraz wprowadzono do systemu „AUTA”.
15. Dokonano czynności sprawdzających złożonych 6 deklaracji na podatek od
nieruchomości i wprowadzono do systemu „PODATKI”.
16. Sporządzono 8 sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych.
17. Wydano 8 decyzji w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości.
18. Zaksięgowano 312 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego –
osoby fizyczne na kwotę 100.383,28 zł.
19. Zaksięgowano 117 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego –
osoby prawne na kwotę 901.878,80 zł.
20. Zaksięgowano 39 wpłat z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 89.045,60
zł.

VIII. SPRAWY USC
1.

Ilość sporządzonych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów - 52

2. Ilość wydanych odpisów skróconych, wielojęzycznych, zupełnych -249
3. Usuwanie niezgodności danych w aplikacji PESEL - 162
4. Ilość przeniesionych do aplikacji Źródło aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 229

5. Ilość wydanych zaświadczeń - 39
6. Ilość przyjętych oświadczeń o uznaniu ojcostwa - 5
7. Ilość czynności materialno-technicznych (wpisanie, sprostowanie, uzupełnienie
aktu) -11
8. Ilość zamieszczonych wzmianek i przypisków przy akcie - 341
9. Ilość wpisanych prawomocnych wyroków sądowych - 6

IX.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1. Uczestniczono w 4 treningach systemu wykrywania i alarmowania w sieci
łączności radiowej Wojewody Mazowieckiego.
2. Wystawiono 3 decyzje administracyjne do wykonania rzeczowego na rzecz
obrony.
3. Zarejestrowano 5 ostrzeżeń meteorologicznych.
4. Wystawiono 5 upoważnień do ochrony danych osobowych.

X.

OŚWIATA

1. Dokonano zatwierdzenia łącznie 22
2021/2022

aneksów do arkuszy organizacji w r. szk.

jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc,

w tym Szkoły Podstawowej Nr 2 – dziewięć, Szkoły Podstawowej Nr 3 – dwanaście
oraz Miejskiego Przedszkola Nr 3 – jeden.
2. 5 października br. wystąpiono z wnioskiem do Ministra Edukacji i Nauki
o zwiększenie w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu
wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów
przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem
części oświatowej subwencji ogólnej na 2021r.
3. W

ramach

rządowego

programu

przekazano

środki

finansowe

20 niepełnosprawnym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzonych/
rejestrowanych

przez

Powiat

Sierpecki

celem

dofinansowania

zakupu

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w łącznej
kwocie 6 650, 46 PLN.
4. 7

października

br.

odbyto

naradę

z

dyrektorami

przedszkoli

oraz

szkół

podstawowych poświęconą omówieniu różnych aspektów ich bieżącego
funkcjonowania, w tym aplikowania o środki finansowe w ramach programów
rządowych.

5. W dniach 11 – 13 października br. w Szkole Podstawowej Nr 2 przeprowadzono
rekontrolę realizacji zaleceń wydanych w trakcie kontroli dotyczącej prawidłowości
udzielania pomocy zdrowotnej zrealizowanej w roku 2016.
6. Naliczono, a następnie udzielono dotacji niepublicznym jednostkom systemu
oświaty, dla których gmina Miasto Sierpc jest organem ewidencjonującym, tj.
I Prywatnej Szkole Podstawowej, I Niepublicznemu Przedszkolu Edukidsmed
Akademia

Samodzielności,

Niepublicznemu

Przedszkolu

Kreatywna

Dolina

Dwujęzycznemu Przedszkolu Happy Academy oraz Terapeutycznemu Punktowi
Przedszkolnemu Edukidsmed w łącznej kwocie 280 002,51 PLN.
7. Opracowano sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń uzyskanych przez
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc w okresie styczeń – wrzesień
2021r.
8. Przeprowadzono wszechstronną analizę wydatków gminy Miasta Sierpc na
wynagrodzenia nauczycieli w kontekście ustawowego obowiązku, wynikającego
z art. 30 a ust. 5 ustawy - Karta Nauczyciela za okres od stycznia do września 2021r.,
jak również wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi
w miejskich jednostkach oświatowych.
9. Celem pozyskania środków finansowych stwarzających możliwość zakupu przez
szkoły

podstawowe

urządzeń

umożliwiających

nauczanie

poprzez

eksperymentowanie złożono, drogą elektroniczną, wnioski w ramach rządowego
przedsięwzięcia „Laboratoria przyszłości”.
10. Monitorowano

stan

liczbowy

dzieci

w

jednostkach

realizujących

opiekę

przedszkolną, dla których Gmina Miasto Sierpc jest organem prowadzącym lub
ewidencjonującym.
11. 12 października br. w sali teatralnej Centrum Kultury i Sztuki zorganizowano
kameralną uroczystość, w trakcie której 7siedmioro wyróżniających się nauczycieli
z miejskich przedszkoli i szkół zostało uhonorowanych Nagrodą Burmistrza.
12. 14 października br. wzięto udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji
Narodowej zorganizowanych w poszczególnych prowadzonych przez Gminę
Miasto Sierpc jednostkach oświatowych.

XI.

SPRAWY SPOŁECZNE I KOMUNALNE

A. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1.

Liczba przyjętych deklaracji
a) złożenie pierwszej deklaracji 6 szt.
b) zmiana deklaracji – 99 szt.

2.

We wskazanym okresie zaksięgowano wpłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na kwotę: 347 521,18 zł.

3. Sporządzono sprawozdanie kwartalne Rb-27s, z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4. Liczba osób deklarujących zbiórkę selektywną na dzień 22.10.2021 r wynosi14 502.
5. Wysłano 66 wezwań w związku z weryfikacją dzieci nowonarodzonych w 2021
roku.
6. Wydano 1 zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej.

B. OCHRONA ŚRODOWISKA
1. W ostatnim etapie realizacji programu dofinasowań wymiany źródła ciepła
w roku 2021 podpisano 8 umów na dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto
Sierpc do wymiany starego źródła ogrzewania na nowe ekologiczne na łączną
kwotę 32 000,00 złotych, aneksowano 15 umów (wydłużenie terminu realizacji
zadania), rozwiązano 1 umowę i rozliczono 11 dotacji.
2. Trwa postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji
do tankowania

skroplonego

gazu

ziemnego

LNG

wraz

z

niezbędną

infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew. 458/1 i 459/3 w m. Sierpc,
powiat sierpecki, woj. mazowieckie. W ramach postępowania uzyskano opinie
organów opiniujących od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
Państwowego

Powiatowego

Inspektora

Sanitarnego

w

Sierpcu

oraz

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, iż nie ma potrzeby
przeprowadzenia

oceny

oddziaływania

i przekazano je do publicznej wiadomości.

przedsięwzięcia

na środowisko

3. W ramach obowiązku składania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła
i źródle spalania paliw przyjęto 20 deklaracji.
4. W ramach zadania pn ”Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest

z

terenu

Wojewódzkiego

miasta
Funduszu

Sierpca
Ochrony

”

współfinansowanego
Środowiska

i

ze

środków

Gospodarki

Wodnej

w Warszawie zakończono zadanie i złożono rozliczenie do WFOŚiGW
w Warszawie. Z dotacji skorzystało 40 mieszkańców miasta Sierpca.
Zutylizowano 100 Mg wyrobów zawierających azbest, koszt całkowity wyniósł
39.960 zł a kwota dofinansowania z WFOŚiGW wyniosła 27.972,00 zł
5. Na wnioski wnioskodawców zmieniono 6 decyzji zezwalających na usunięcie
drzew, przede wszystkim zmiana terminu, działki oraz gatunku do dokonania
nasadzeń.
6. W ramach zgłoszeń na wycinkę drzew od osób fizycznych dokonano oględzin
drzew i sporządzono 4 protokoły z oględzin, będące podstawą do dokonania
wycinki.
C. Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni w Gminie Miasto Sierpc
1. Przygotowano i wysłano do 3 wykonawców zapytanie ofertowe na montaż
i demontaż szopki bożonarodzeniowej na Placu Europejskim. Składanie ofert
do dnia 28 października 2021 r.
2.

Przygotowano i wysłano do 3 wykonawców zapytanie ofertowe na montaż
i demontaż dekoracji świątecznych na lampach oświetleniowych. Składanie
ofert do dnia 28 października 2021 r.

3. Zakończono nasadzenia drzew i krzewów na terenach zielonych Gminy Miasto
Sierpc.
4. Zakończono renowacje domku na Jeziórkach.

Planowany powrót domku

wiosną 2022 roku.
5. Przygotowano umowę z

Panem Leszkiem Krajewskim prowadzącym

działalność gospodarczą pod nazwą Lech-Met Firma Handlowo Naprawcza
Krajewski Leszek na wykonanie remontu ławek i śmietniczek ulicznych na kwotę
6 850,00 zł.
D. Sprawy mieszkaniowe:
Przygotowano i wydano jedno skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego.

E. Sprawy dotyczące organizacji pozarządowych:
Przygotowano Zarządzenie Nr 169/WSK/2021 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia
18 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu
współpracy Miasta Sierpca 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 2022.
F. Sprawy dotyczące lokali użytkowych:
Przygotowano Zarządzenie Nr 166/WSK/2021 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia
8 października 2021

roku w sprawie użyczenia części nieruchomości w drodze

bezprzetargowej na okres 3 lat.

G. Sprawy dotyczące Miejsc Pamięci Narodowych i Grobów Wojennych:
Złożono i zaakceptowano sprawozdanie z wykonanych prac remontowych
wykonanych z dotacji Wojewody Mazowieckiego przy grobie wojennym Ś.P. Józefa
Nowika, znajdującego się terenie Cmentarza Katolickiego Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu przy ul. Kościuszki.

XII.

STRAŻ MIEJSKA

1.Przekazano 10 informacji do służb o usterkach i awariach oraz

nieprawidłowościach (nie odnotowano tu szeregu informacji przekazanych
bezpośrednio do służb ).
2. Przyjęto 25 zgłoszeń.
3. Dokonano 37 interwencji.
4. Przeprowadzono 13 kontroli przydomowych kotłowni.
5. Zabezpieczono 9 materiałów z monitoringu miejskiego dla potrzeb KPP Sierpc.
6. Przekazano 2 nietrzeźwe osoby KPP Sierpc.

Burmistrz
/-/
Jarosław Perzyński

