SPRAWOZDANIE
z prac Burmistrza Miasta Sierpca
w okresie od 23 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r.

I.

GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Nadano numerację porządkową dla 2 budynków.
2. Wydano 1 zaświadczenie o numerze porządkowym.
3. Przygotowano

3

uchwały

o

wydzierżawienia

nieruchomości

w

drodze

bezprzetargowej na okres 3 lat – 11 Listopada.
4. Dokonano analizy 24 pozwoleń na budowę.
5. Wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla planowanej inwestycji.
6. Wydano 3 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości.
7. Wszczęto 3 postępowanie administracyjne w sprawie zaopiniowania wstępnego
projektu podziału nieruchomości.
8. Wydano 3 decyzje zatwierdzające podział.
9. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działek oznaczonych nr nr 4043 (71 410 zł
netto), 4045 (81 710 zł netto), położonych w Sierpcu przy ul. Kazimierza
Odnowiciela.
10. Poinformowano 5 dotychczasowych użytkowników wieczystych o wysokości
opłaty jednorazowej – przekształceniowej.
11. Wydano 3 zaświadczenia potwierdzające dokonanie jednorazowej opłaty
przekształceniowej.
12. Zaksięgowano

3

wpłaty

z

tytułu

użytkowania

wieczystego

przekształceniowych.

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

3 wpisy do CEIDG

•

14 zmian

oraz

opłat

•

18 zawieszeń

•

5 wznowień

•

5 likwidacji

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

29 zameldowań – w tym:

•

13 osób na pobyt stały

•

16 osób na pobyt czasowy

2.

11 wymeldowań –

w tym:

•

wymeldowanie z pobytu stałego – 10

•

wymeldowanie z pobytu czasowego – 1

3.

przemeldowanie – 11 osób

4.

wydano 18 poświadczeń zameldowania

5.

wprowadzono 57 wniosków o wydanie dowodu osobistego

6.

wydano dowody osobiste - 67

7.

unieważniono dowodów osobistych - 85

8.

wydano 15 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

9.

udostępnienie danych – 145

IV.
1.

INWESTYCJE I REMONTY

Zawarto umowę z firmą ”SOLAR-TECH” Przemysław Sulkowski na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu”,
w ramach którego przewiduje się wykonanie dwóch oddzielnych instalacji
fotowoltaicznych, za kwotę 274 905,00 zł brutto. Inwestycja jest dofinansowana
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19.

2.

Zawarto umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu
Sp. z o.o. na wykonanie prac remontowych przy drogach miejskich, za kwotę
35 000,00 zł brutto.

3.

Wydano:
−

23 decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia.

−

8 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.

V.

PROGRAMOWANIE

STRATEGICZNE

I

POZYSKIWANIE

FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Wydano 12 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 7 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
3. Udzielono odpowiedzi na 4 interpretacje miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
4. Podpisanie umowy na realizację zadania w ramach Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2021”.

VI.

PROMOCJA MIASTA

1. Koordynowano i propagowano akcję oddawania krwi przy współpracy
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Płocku.
2. Objęto patronatem honorowym:
▪

Wydanie autorskiej płyty Zespołu BALONNOWY pn. „Do widzenia… do jutra”,
której premiera odbyła się 19 listopada.

▪

Koncert

„Oblicza

Niepodległości

-

Muzyczna

Opowieść

w

Sierpcu”

organizowany przez Stowarzyszenie „W trosce o Rodzinę” na Wzgórzu Loret w
Sierpcu, które odbędzie się w sierpeckim klasztorze 27 listopada br.
▪

Obchody Jubileuszu 65-lecia Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, które odbędą
się w dniach 3-4 grudnia.

▪

Zbiórkę charytatywną dla Marka Grodzickiego.

▪

VII Regionalny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa z
duszą”, organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, który
odbędzie się 8.12.2021 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

▪

Finał akcji „Szlachetna Paczka w Powiecie Sierpeckim – Weekend Cudów”,
który odbędzie się w dniach 10 - 12 grudnia 2021 r.

3. Bieżąca dokumentacja fotograficzna miejskich uroczystości oraz trwających
inwestycji na terenie miasta Sierpca.
4. Przygotowywano okolicznościowe życzenia.
5. Opracowywano infografiki oraz plakaty na stronę Urzędu Miejskiego oraz profile
Facebook-owe.
6. Opracowywano materiał do lokalnych gazet.
7. 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 154 decyzje zmieniające w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego.
2. Wystawiono 79 wezwań 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 11 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków
transportowych.
5. Wystawiono 6 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego.
6. Wydano 4 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
7. Wydano 1 zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji podatku rolnego.
8. Wystawiono 15 postanowień w sprawie zarachowania wpłat.
9. Udzielono 1 odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych osobowych.

10. Dokonano czynności sprawdzających złożonych 7 deklaracji na podatek od
środków

transportowych oraz wprowadzono do systemu „AUTA”.

11. Dokonano czynności sprawdzających złożonych 8 deklaracji na podatek od
nieruchomości i wprowadzono do systemu „PODATKI”.
12. Wydano 4 decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości.
13. Zaksięgowano 708 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
– osoby fizyczne na kwotę 371.407,56 zł.
14. Zaksięgowano 81 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
– osoby prawne na kwotę 660.219,10 zł.
15. Zaksięgowano 15 wpłat z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę
48.924,51 zł.
16. Wystawiono 55 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości
i podatku od środków transportowych.
17. Przygotowano projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2022r.
w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i podatku od środków
transportowych.

VIII. SPRAWY USC
1.

Ilość sporządzonych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów - 70

2. Ilość wydanych odpisów skróconych, wielojęzycznych, zupełnych -297
3. Usuwanie niezgodności danych w aplikacji PESEL - 165
4. Ilość przeniesionych do aplikacji Źródło aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 269
5. Ilość wydanych zaświadczeń - 39
6. Ilość przyjętych oświadczeń o uznaniu ojcostwa - 5
7. Ilość czynności materialno-technicznych (wpisanie, sprostowanie, uzupełnienie
aktu) -16
8. Ilość zamieszczonych wzmianek i przypisków przy akcie - 362
9. Ilość wpisanych prawomocnych wyroków sądowych – 9

IX.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1. Uczestniczono w 4 treningach systemu wykrywania i alarmowania w sieci
łączności radiowej Wojewody Mazowieckiego.

2. Wystawiono 4 decyzje administracyjne do wykonania rzeczowego na rzecz
obrony.
3. Zarejestrowano 3 ostrzeżenia meteorologiczne.
4. Wystawiono 4 upoważnienia do ochrony danych osobowych.

X.

OŚWIATA

1. Dokonano zatwierdzenia łącznie 18 aneksów do arkuszy organizacji w r. szk.
2021/2022 jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc, w
tym Szkoły Podstawowej Nr 2 – osiem, Szkoły Podstawowej Nr 3 – osiem oraz
Miejskiego Przedszkola Nr 2 – dwa.
2. Po przeprowadzeniu szczegółowych szacunków przygotowano materiał
umożliwiający wystawienie not księgowych na łączną kwotę 240 185,34 PLN
dwunastu gminom, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające w okresie od
lipca do grudnia br. do jednostek wychowania przedszkolnego działających na
terenie Miasta Sierpc celem zrefundowania powyższego.
3. Zawarto porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki, dzięki czemu uzyskano kwotę
15 000 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia
„Poznaj Polskę” trzydniowej wycieczki uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2.
4. Opracowano, a następnie złożono w dniu 10 listopada br. wniosek o przyznanie
38 000 PLN z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju nawyków czytelniczych wśród
wychowanków i uczniów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Miasto Sierpc w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
5. 17 listopada br. odbyto naradę z dyrektorami przedszkoli oraz szkół
podstawowych poświęconą omówieniu szeregu aspektów ich bieżącego
funkcjonowania,

w

tym

zintensyfikowania

wobec

uczniów

oddziaływań

wychowawczych, perspektyw demograficznych oraz aplikowania o środki
finansowe w ramach programów rządowych. W spotkaniu uczestniczyli również
Komendant Hufca ZHP Sierpc oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Realizacji
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Z dniem 1 listopada br. dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla
niepublicznych jednostek wychowania przedszkolnego, a następnie wyrównania
wypłaconych od początku roku budżetowego części dotacji.
7. 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 280 341, 80 PLN.
8. 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 – październik 2021r.
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. Na bieżąco monitorowano stan liczbowy dzieci w jednostkach realizujących
opiekę

przedszkolną,

dla

których

Gmina

Miasto

Sierpc

jest

organem

prowadzącym lub ewidencjonującym.
11. Wzięto udział w powiatowo – miejskich obchodach 103. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

XI.

SPRAWY SPOŁECZNE I KOMUNALNE

A. OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Rozliczono 15 umów na dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Sierpc do
wymiany starego źródła ogrzewania na nowe ekologiczne i wypłacono
60.000 zł.
2. W związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji do tankowania
skroplonego

gazu

ziemnego

LNG

wraz

z

niezbędną

infrastrukturą

towarzyszącą” na działkach o nr ewid. 458/1 i 459/3 w m. Sierpc, powiat
sierpecki, woj. mazowieckie zakończono postępowanie i przystąpiono do
rozpatrzenia zgromadzonego materiału.
3. W ramach obowiązku składania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła
i źródle spalania paliw przyjęto 5 deklaracji – prośba, aby na sesji przypomnieć
mieszkańcom o obowiązku składania tych deklaracji.

B. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ ZIELENI W GMINIE MIASTO
SIERPC
1. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt przygotowano projekt Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miasto Sierpc na 2022 rok, który został wysłany do czterech
podmiotów celem jego zaopiniowania.
2. Przygotowano umowę

z

Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Panem Wojciechem Kulińskim na montaż i demontaż szopki
bożonarodzeniowej na Placu Europejskim na kwotę 14 500,00 zł.
3. Zawarto umowę z firmą Separator Service Sp. z o.o. z Siedzibą w Warszawie na
czyszczenie 7 szt. separatorów zlokalizowanych na terenie miasta Sierpca oraz
dokonanie przeglądu tychże urządzeń na kwotę 10 735,20 zł.

XII.

STRAŻ MIEJSKA

1. Przekazano 11 informacji do służb o usterkach i awariach oraz

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

Burmistrz
/-/
Jarosław Perzyński

