SPRAWOZDANIE
z prac Burmistrza Miasta Sierpca
w okresie od 4 grudnia 2021 r. do 23 grudnia 2021 r.

I.

GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Nadano numerację porządkową dla 4 budynków.
2. Przygotowano projekt uchwały w sprawie 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. Wydano 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.
7. Poinformowano 3 dotychczasowych użytkowników wieczystych o wysokości
opłaty jednorazowej – przekształceniowej.
8. Wydano 1 zaświadczenie potwierdzające dokonanie jednorazowej opłaty
przekształceniowej.
9. Zaksięgowano 3 wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat
przekształceniowych.
10. Wydano 3 zaświadczenia dotyczące opłaty przekształceniowej.

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

2 wpisy do CEIDG

•

9 zmian

•

4 zawieszenia

•

0 wznowień

•

2 likwidacje

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

7 zameldowań – w tym:

•

2 osoby na pobyt stały

•

5 osób na pobyt czasowy

2.

4 wymeldowania –

w tym:

•

wymeldowanie z pobytu stałego – 4

•

wymeldowanie z pobytu czasowego – 0

3.

przemeldowanie – 1 osoba

4.

wydano 9 poświadczeń zameldowania

5.

wprowadzono 51 wniosków o wydanie dowodu osobistego

6.

wydano dowody osobiste - 24

7.

unieważniono dowodów osobistych - 50

8.

wydano 10 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

9.

udostępnienie danych – 31

10. nadanie numeru Pesel - 21

IV.
1.

INWESTYCJE I REMONTY

Zawarto umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu
Sp. z o.o. na:
1) wykonanie remontów bieżących ulic o nawierzchni bitumicznej będących
w zarządzie Gminy Miasto Sierpc, za kwotę 19 704,60 zł brutto;
2) wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa alejek przy ul. Jana
Pawła II 10”, za kwotę 91 000,00 zł brutto;
3) wykonanie remontu chodników przy ul. Wyzwolenia i ul. Jana Pawła II
w Sierpcu, za kwotę 27 000,00 zł brutto.

2.

Zawarto umowę z firmą FPU Piotr Pakieła z Sierpca na pełnienie obowiązków
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad
robotami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa alejek przy
ul. Jana Pawła II 10”, za kwotę 3 000,00 zł brutto.

3.

Zawarto umowę z firmą Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C. z Sierpca na
bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, żużlowej i żwirowej
będących w zarządzie Gminy Miasto Sierpc, za kwotę 19 741,50 zł brutto.

4.

Zawarto umowę z firmą „PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE” Sp. z o.o. z
Piaseczna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup przystawki do
odśnieżania boiska sportowego”, za kwotę 28 191,60 zł brutto.

5.

Wydano:
−

V.

10 decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia.

PROGRAMOWANIE STRATEGICZNE I POZYSKIWANIE
FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

1. Wydano 14 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 3 zaświadczenia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
3. Wydano 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
4. Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Sierpca dla centralnej części obszarów położonych
wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca – ETAP I:
„SIERPIENICA – RYNEK”.
5. Podpisano umowę utworzenia spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM
Północne Mazowsze, której celem jest budowanie mieszkań z niskim czynszem.
6. Rozliczono zadanie publiczne „Przebudowa ul. Białobłockiej w Sierpcu”
dofinansowane w ramach budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, kwota dotacji
116 532,00 zł.
7. Złożenie drugiego wniosku w ramach konkursu pn. „Asystent ucznia ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Projekt realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie
2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Wnioskowana kwota 87667,32 zł.
8. Podpisano umowę na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa
ul. Mieszka I w Sierpcu”, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania przyznana na realizację kosztów
kwalifikowanych zadania publicznego 2 313 315,92 zł.

VI.

PROMOCJA MIASTA

1. Przygotowano uroczystość powitania „Flisaka”, dalekobieżnego pociągu
relacji Gdynia Główna – Sierpc – Katowice, który zgodnie z nowym rozkładem
jazdy12 grudnia po raz pierwszy przejechał tą trasą.
2. Prowadzono bieżącą dokumentację fotograficzną miejskich uroczystości oraz
trwających inwestycji na terenie miasta Sierpca.
3. Prowadzono bieżącą obsługę strony internetowej www.sierpc.pl, profilu
Facebook Miasta Sierpca oraz profilu sierpc_official na Instagramie.
4. Pracowano nad wydaniem biuletynu Burmistrza i Rady Miejskiej „Nasz Sierpc”.
5. Przygotowano pisma do miejskich jednostek organizacyjnych i Zarządów
Osiedli ws. nadsyłania propozycji do programu obchodów 700-lecia Miasta
Sierpca oraz opracowano wniosek o sponsoring obchodów.
6. Wydano okolicznościowy kalendarz ścienny na 2022 rok z okazji 700-lecia
Miasta Sierpca.
7. Przygotowywano i rozesłano okolicznościowe życzenia z okazji Świąt Bożego
Narodzenia.
8. Prowadzono dystrybucję miejskich upominków na okolicznościowe
wydarzenia m.in. kulturalne i sportowe.
9. Udzielono wypowiedzi do regionalnych rozgłośni radiowych.
10. Opracowywano infografiki oraz plakaty na stronę Urzędu Miejskiego oraz
profile Facebook-owe.
11. W okresie sprawozdawczym Burmistrz:
- uczestniczył w licznych spotkaniach wigilijnych na terenie miasta,
- wziął udział w finale Miejskiej Ligi Koszykówki Solar – Tech,
- od zuchów – przedszkolaków z Zespołu Miejskich Przedszkoli w Sierpcu
odebrał Betlejemskie Światełko Pokoju,
- wraz z Pełnomocnikiem ds. Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
przekazał Komendantowi Powiatowej Policji gadżety oraz materiały
niezbędne do przeprowadzenia kampanii profilaktycznych w naszym mieście,

- uczestniczył w uroczystości objęcia przez pana Marcina Ostrowskiego funkcji
I Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji w Sierpcu,
- wziął udział w uroczystym podsumowaniu działalności wolontariatu
za rok 2020/2021, które odbyło się w CKiSz,
- wraz ze swoim zastępcą spotykał się z dzieci z sierpeckich szkół i przedszkoli,
które zawitały do Urzędu z życzeniami świątecznymi,
- uczestniczył w otwarciu lodowiska, które od 18 grudnia jest czynne na
terenie MOSiRu,
- wraz ze swoim zastępcą spotkał się z małymi piłkarzami Piłkarskiej Akademii
MOSiR Sierpc oraz z Vice-mistrzami Polski Juniorów w piłce ręcznej plażowej
MKS Mazur Sołdański Sierpc.

VII.

SPRAWY PODATKOWE

1.Wydano 72 decyzje zmieniające w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego.
2.Wystawiono 49 wezwań do złożenia informacji w sprawie wymiaru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego.
3.Wystawiono 2 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości
osoby prawne.
4. Wystawiono 2 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków
transportowych.
5.Wystawiono 23 upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
6.Wydano 4 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
7.Wystawiono 4 postanowienia w sprawie zarachowania wpłat.
8.Udzielono 4 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych.
9.Dokonano czynności sprawdzających złożonych 21 deklaracji na podatek od
środków

transportowych oraz wprowadzono do systemu „AUTA”.

10.Dokonano czynności sprawdzających złożonych 5 deklaracji na podatek od
nieruchomości i wprowadzono do systemu „PODATKI”.
11.Wydano 6 decyzji w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości.
12.Zaksięgowano 200 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego –
osoby fizyczne na kwotę 47.887,83 zł.

13.Zaksięgowano 79 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego –
osoby prawne na kwotę 660.198,90 zł.
14.Zaksięgowano 13 wpłat z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę
14.387,80 zł.
15. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze z tytułu zaległości w podatku od
nieruchomości.
16. Dokonano analizy 2 wniosków w sprawie umorzenia zaległości w podatku od
nieruchomości i podatku od środków transportowych.

VIII. SPRAWY USC
1.

Ilość sporządzonych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów - 53

2. Ilość wydanych odpisów skróconych, wielojęzycznych, zupełnych -190
3. Usuwanie niezgodności danych w aplikacji PESEL - 109
4. Ilość przeniesionych do aplikacji Źródło aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 164
5. Ilość wydanych zaświadczeń - 11
6. Ilość czynności materialno-technicznych (wpisanie, sprostowanie,
uzupełnienie aktu) -3
7. Ilość zamieszczonych wzmianek i przypisków przy akcie - 336
8. Ilość wpisanych prawomocnych wyroków sądowych – 6

IX.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1. Uczestniczono w 3 treningach systemu wykrywania i alarmowania w sieci
łączności radiowej Wojewody Mazowieckiego.
2. Zaktualizowano Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim
w Sierpcu.
3. Zarejestrowano 5 ostrzeżeń meteorologicznych.
4. Sporządzono sprawozdanie z Akcji Kurierskiej.

X.

OŚWIATA

1. Dokonano zatwierdzenia dwóch aneksów do arkuszy organizacji w r. szk.
2021/2022 jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc - Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz Miejskiego Przedszkola nr 3.

2. 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 288 862, 90 PLN.
3. W dniach 13 - 17 grudnia br. przeprowadzono czynności kontrolne w Miejskim
Przedszkolu nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w zakresie niezbędnym do ustalenia
cząstkowej oceny pracy dyrektora, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu
dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy,
składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania
odwoławczego (Dz.U.2019 poz. 1625).
4. 16 grudnia br. odbyto naradę z dyrektorami przedszkoli oraz szkół podstawowych
poświęconą omówieniu projektów kryteriów oraz terminów rekrutacji na rok szkolny
2022/2023 dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół
podstawowych, jak również spraw bieżących.
5. Podjęto działania umożliwiające ogłoszenie przetargu na zakup dla szkół
podstawowych pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 425 700 PLN brutto
w ramach przedsięwzięcia „Laboratoria przyszłości”.
6. Po przeanalizowaniu złożonego wniosku 23 grudnia br. wydano zaświadczenie
o zmianie we wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez
Urząd Miejski w Sierpcu w odniesieniu do I Prywatnej Szkoły Podstawowej w zakresie
zmiany w obrębie organu prowadzącego.
7. Dokonano rozliczenia otrzymanej przez Gminę Miasto Sierpc w celu wyposażenia
szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
dotacji celowej w kwocie 197 221, 05 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 – listopad
2021r.
9. Dokonano rozliczenia dotacji celowej w łącznej kwocie 46 200 PLN przeznaczonej
na realizację w klasach IV – VIII szkół podstawowych zajęć wspomagających
uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć
edukacyjnych.
10. 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.
11. Dokonano weryfikacji spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkującą
na terenie Miasta Sierpca, w oparciu o przesłane wykazy uczniów przyjętych do szkół
ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
12. 16 grudnia br. wzięto udział w spotkaniu opłatkowym ze społecznością I
Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu.
13. 20 grudnia br. dokonano uroczystego wręczenia aktu nadania stopnia awansu
zawodowego nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 3, która w dniu 1 grudnia br.
pomyślnie zdała egzamin przed powołaną przez Burmistrza komisją.

XI.

SPRAWY SPOŁECZNE I KOMUNALNE

A. OCHRONA ŚRODOWISKA
1. W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie
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 ewid. 458/1 i 459/3 w m. Sierpc, powiat sierpecki, woj. mazowieckie wydano
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. W związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 541 Lubawa-Żuromin-Sierpc odcinek od km 84+738 do km
86+042 zlokalizowanej
w miejscowości Sierpc, gmina Sierpc” na działkach o numerach
ewidencyjnych ” 326/1, 325/2, 325/1, 324, 504/5, 323, 322, 321, 328, 329, 330/1,
504/4, 330/2, 504/3, 331/2, 332, 504/2, 333/4, 333/6, 333/7, 334/2, 334/1, 346/1,
348/11, 348/12, 348/13, 504/1 obręb 0001-Sierpc oraz działce 196/18 obręb
0030-Studzieniec, powiat sierpecki, województwo mazowieckie wszczęto
postępowanie administracyjne oraz wystąpiono o opinie od Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sierpcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
3. W ramach zadania pn. ”Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Sierpca ” współfinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie złożono do WFOŚiGW końcowe sprawozdanie z zakończenia
inwestycji.

XII.

STRAŻ MIEJSKA

1.Przekazano 7 informacji do służb o usterkach i awariach oraz

nieprawidłowościach (nie odnotowano tu szeregu informacji przekazanych
bezpośrednio do służb ).
2. Przyjęto 21 zgłoszeń.
3. Dokonano 52 interwencje.
4. Zabezpieczono 5 materiałów z monitoringu miejskiego dla potrzeb KPP Sierpc.
Burmistrz
/-/
Jarosław Perzyński

