SPRAWOZDANIE
z prac Burmistrza Miasta Sierpca
w okresie od 20 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.

I.

GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Nadano numerację porządkową dla 4 budynków.
2. Złożenie wniosku do Przewodniczącego Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów
znajdujących się na terenie Gminy Miasta Sierpc dot. nadania nazwy nowo
powstałej ulicy.
3. Przygotowano 4 umowy w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze
bezprzetargowej na okres 3 lat.
4. Dokonano analizy 13 pozwoleń na budowę.
5. Wydano 1 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości.
6. Wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie zaopiniowania wstępnego
projektu podziału nieruchomości.
7. Wydano 2 decyzje zatwierdzające geodezyjny projekt podziału nieruchomości.
8. Wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
zatwierdzającej podział nieruchomości.
9. W przetargu sprzedano 2 nieruchomości na łączną kwotę brutto 188 337,60 zł
10. Poinformowano 3 dotychczasowych użytkowników wieczystych o wysokości
opłaty jednorazowej – przekształceniowej.
11. Wydano 1 zaświadczenie potwierdzające dokonanie jednorazowej opłaty
przekształceniowej.
12. Zaksięgowano 3 wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat
przekształceniowych.

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

3 wpisy do CEIDG

•

12 zmian

•

8 zawieszeń

•

1 wznowienie

•

1 likwidacja

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

6 zameldowań – w tym:

•

3 osoby na pobyt stały

•

3 osoby na pobyt czasowy

2.

10 wymeldowań –

w tym:

•

wymeldowanie z pobytu stałego – 10

•

wymeldowanie z pobytu czasowego – 0

3.

przemeldowanie – 2 osoby

4.

wydano 6 poświadczeń zameldowania

5.

wprowadzono 23 wnioski o wydanie dowodu osobistego

6.

wydano dowody osobiste - 20

7.

unieważniono dowodów osobistych - 7

8.

wydano 15 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

9.

udostępnienie danych – 66

IV.
1.

INWESTYCJE I REMONTY

Zawarto umowę z firmą ZESTI FOS Sp. z o.o. z Serocka na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych
w Sierpcu”, za kwotę 998 760,00 zł brutto.

2.

Zawarto umowę z firmą Chojnacki Franciszek Usługi Elektryczne „LUMEN”
z Sierpca na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu”, za kwotę
9 500,00 zł brutto.

3.

Zawarto umowę z Panem Mariuszem Nawrockim z Mławy na pełnienie
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w
zakresie montażu i uruchomienia instalacji oraz urządzeń fotowoltaicznych na
budynku użyteczności publicznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu”, za kwotę 9 500,00 zł
brutto.

4.

Zawarto umowy z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Tomasz Prątnicki z Sierpca na:
1) wykonanie zadania pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
przebudowy i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb projektowanego bloku
kuchennego w Zespole Miejskich Przedszkoli w Sierpcu”, za kwotę 14 700,00 zł
brutto;
2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w
Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami, I etap: opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej”, za kwotę 99 900,00 zł brutto.

5.

Zawarto umowę z firmą USŁUGI REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE Piotr Kamiński
z Sierpca na wykonanie „Remontu pomieszczeń Biura Podatkowego Urzędu
Miejskiego w Sierpcu”, za kwotę 39 000,00 zł brutto.

6.

Wydano:
−

V.

31 decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia.

PROGRAMOWANIE STRATEGICZNE I POZYSKIWANIE
FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

1. Wydano 9 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano1 wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Podpisanie umowy z firmą P.P.H.U. Metal Plast Jacek Przybyłowski na realizację
zadania pn.: Założenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim
Żłobku w Sierpcu – Maluch+.
4. Podpisanie umowy z Jolantą Maciejewską - Wycena Nieruchomości na
wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 3/14
o powierzchni 0,804 ha, położonej w Sierpcu w rejonie ulicy Dworcowej.

5. Złożenie rozliczenia i wniosku o płatność końcową operacji pn.: „Budowa placu
zabaw przy ul. Szpitalnej w miejscowości Sierpc” (Umowa o przyznanie pomocy
Nr 02381-6935-UM0713882/20 z dnia 2 czerwca 2021 r.).
6. Złożono wniosek na zadanie pn. Renowacja, digitalizacja i udostępnianie podczas
700-lecia miasta Sierpca archiwalnego filmu z życia lat 30 XX w. w Sierpcu” –
projekt Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc , przy współpracy z
Urzędem Miejskim w Sierpcu. Projekt złożono w ramach Programów Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – Kultura cyfrowa.
7. Przygotowano i złożono wniosek na zadanie pn. „W Kasztelańskim stylu!
kultywowanie tradycji polskich tańców ludowych” - projekt Stowarzyszenia
Przyjaciół Ludowego Zespołu Artystycznego „Kasztelanka” – projekt przy
współpracy z Urzędem Miejskim w Sierpcu. Projekt złożono w ramach Programów
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura tradycyjna i ludowa.
8. Zawarto porozumienie o współpracę z Mazowieckiem Centrum Polityki Społecznej
(jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego) w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej na
Mazowszu” w ramach której ustalono funkcje Rzecznika Ekonomii Społecznej
i Solidarnej. Zgodnie z zapisami porozumienia funkcję pełni Łukasz Wodowski.

VI.

PROMOCJA MIASTA

1. Bieżąca dokumentacja fotograficzna miejskich uroczystości oraz
trwających inwestycji na terenie miasta Sierpca.
2. Bieżąca obsługa strony internetowej www.sierpc.pl, profilu Facebook
Miasta Sierpca oraz profilu sierpc_official na Instagramie.
3. Opracowywanie materiału do czwartego w tym roku bezpłatnego
biuletynu Burmistrza i Rady Miejskiej „Nasz Sierpc”.
4. Przygotowanie pism sponsorskich ws. obchodów 700-lecia Miasta
Sierpca.
5. Przygotowywano okolicznościowe życzenia.
6. Dystrybucja miejskich upominków na okolicznościowe wydarzenia m.in.
kulturalne i sportowe.
7. Udzielono wypowiedzi do regionalnych rozgłośni radiowych.

8. Opracowywano infografiki oraz plakaty na stronę Urzędu Miejskiego
oraz profile Facebook-owe.

VII.

SPRAWY PODATKOWE

1. Wydano 62 decyzje zmieniające w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego.
2. Wystawiono 7 wezwań do złożenia informacji w sprawie wymiaru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego.
3. Wystawiono 3 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości
osoby prawne.
4. Wystawiono 47 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
i od środków transportowych.
5. Wydano 3 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
6. Wystawiono 12 postanowień w sprawie zarachowania wpłat.
7. Udzielono 5 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych.
8. Dokonano czynności sprawdzających złożonych 8 deklaracji na podatek od
środków

transportowych oraz wprowadzono do systemu „AUTA”.

9. Dokonano czynności sprawdzających złożonych 4 deklaracji na podatek od
nieruchomości i wprowadzono do systemu „PODATKI”.
10. Wydano 2 decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości.
11. Zaksięgowano 25 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego –
osoby fizyczne na kwotę 92.148,09 zł.
12. Zaksięgowano 18 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego –
osoby prawne na kwotę 12.113,00 zł.
13. Zaksięgowano 13 wpłat z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę
9.469,92 zł.
14. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze z tytułu zaległości w podatku od
nieruchomości.
15. Wydano 1 decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od środków
transportowych.

VIII. SPRAWY USC
1.

Ilość sporządzonych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów - 45

2. Ilość wydanych odpisów skróconych, wielojęzycznych, zupełnych -148
3. Usuwanie niezgodności danych w aplikacji PESEL - 86
4. Ilość przeniesionych do aplikacji Źródło aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 121
5. Ilość wydanych zaświadczeń - 24
6. Ilość przyjętych oświadczeń o uznaniu ojcostwa - 6
7. Ilość czynności materialno-technicznych (wpisanie, sprostowanie,
uzupełnienie aktu) -5
8. Ilość zamieszczonych wzmianek i przypisków przy akcie - 241
9. Ilość wpisanych prawomocnych wyroków sądowych – 5

IX.

OŚWIATA

1. Dokonano zatwierdzenia łącznie 6 aneksów do arkuszy organizacji w r. szk.
2021/2022 jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc, w tym
Szkoły Podstawowej Nr 2 – czterech, Szkoły Podstawowej Nr 3 – jednego oraz
Miejskiego Przedszkola Nr 3 – jednego.
2. W rezultacie złożonego do Ministra Edukacji i Nauki wniosku w ramach 0,4%
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej uzyskano zwiększenie subwencji
o kwotę 76 011 PLN 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. 29 listopada br. rozpoczęto w Szkole Podstawowej nr 3 kontrolę w zakresie
prawidłowości stosowania uregulowania określonego w art. 42 ust. 5c ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.
4. W rezultacie złożonych w ramach rządowego przedsięwzięcia „Laboratoria
przyszłości” wniosków uzyskano wsparcie w kwocie 425 700 PLN przeznaczone na
zakup przez szkoły podstawowe urządzeń umożliwiających nauczanie poprzez
eksperymentowanie.
5. 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 – listopad
2021r.

6. 1 grudnia br. na wniosek nauczyciela kontraktowego ze Szkoły Podstawowej Nr 3
ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego przeprowadzono jego
egzamin przed pięcioosobową komisją.
7. Na bieżąco monitorowano stan liczbowy dzieci w jednostkach realizujących
opiekę przedszkolną, dla których Gmina Miasto Sierpc jest organem prowadzącym
lub ewidencjonującym, jak również poziom frekwencji wychowanków / uczniów
w miejskich przedszkolach i szkołach.
8. 25 listopada br. wzięto udział w uroczystości – podsumowaniu realizowanego
w latach 2019 – 2021 w Szkole Podstawowej Nr 3 projektu Szkoła ćwiczeń dla miasta
Sierpca, Płocka oraz powiatu sierpeckiego.

X.

SPRAWY SPOŁECZNE I KOMUNALNE
A. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Liczba przyjętych deklaracji
a) złożenie pierwszej deklaracji 6 szt.
b) zmiana deklaracji – 10 szt.
2.

We wskazanym okresie zaksięgowano wpłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na kwotę: 23 481,08 zł.

3. Sporządzono sprawozdanie kwartalne Rb-27s, z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4. Liczba osób deklarujących zbiórkę selektywną na dzień wynosi- 14 515.
5. Wysłano 85 upomnień w związku z zaległościami w opłatach za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
B.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Zakończono rozliczanie umów na dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto
Sierpc do wymiany starego źródła ogrzewania na nowe ekologiczne. Z dotacji
w 2021 skorzystało 61 osób, kwota dofinansowania z budżetu miasta wyniosła
244.000,00 zł.
Z dofinansowania w trakcie roku – z różnych przyczyn – zrezygnowały 3 osoby.
2. Działając zgodnie z zezwoleniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
w Warszawie przesłano raport z monitoringu chiropterologicznego

dotyczącego stopnia zasiedlenia budek nietoperzowych oraz aktywności
nietoperzy na terenie miasta Sierpca za rok 2021.
3. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
C. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ ZIELENI W GMINIE MIASTO
SIERPC ORAZ OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
1. Zawarto 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.
2. Zawarto umowę z firmą PHU „M&M” Ewa Mikucka na montaż i demontaż
dekoracji świątecznych na terenie miasta Sierpca na kwotę 24 354,00 zł.

XI.

STRAŻ MIEJSKA

1. Przekazano 5 informacji do służb o usterkach i awariach oraz

nieprawidłowościach (nie odnotowano tu szeregu informacji przekazanych
bezpośrednio do służb ).
2. Przyjęto 12 zgłoszeń.
3. Dokonano 20 interwencji.
4. Przeprowadzono 3 kontrole przydomowych kotłowni.
5. Zabezpieczono 3 materiały z monitoringu miejskiego dla potrzeb KPP Sierpc.

Burmistrz
/-/
Jarosław Perzyński

