SPRAWOZDANIE
z prac Burmistrza Miasta Sierpca
w okresie od 24 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r.
I.

GOSPODARKA GRUNTAMI

1.

Nadano numerację porządkową dla 3 budynków.

2.

Wydano 1 zaświadczenie o numerze porządkowym.

3.

Wysłano zestawienie danych statystycznych do GUS oraz do Starostwa
Powiatowego w Sierpcu w sprawie nadania numerów porządkowych.

4.

Przygotowano 2 uchwały w sprawie kontynuacji dzierżawy nieruchomości
w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.

5.

Przeanalizowano umowy dzierżawy w celu zwaloryzowania czynszów
dzierżawnych.

6.

Wysłano zestawienie wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Płocku.

7.

Dokonano analizy 13 pozwoleń na budowę.

8.

Wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy.

9.

Przygotowano postanowienie w postępowaniu administracyjnym dotyczącym
ustalenia warunków zabudowy.

10. Wydano 1 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości.
11. Wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie zaopiniowania
wstępnego projektu podziału nieruchomości.
12. Wydano 1 decyzję zatwierdzającą geodezyjny projekt podziału nieruchomości.
13. Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 10 działek przy ul.
Bojanowskiej i ul. Stefana Żeromskiego na łączną kwotę 58 794,00 zł brutto.
14. Przeprowadzono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki przy ul. Płockiej
i Adama Mickiewicza na kwotę 13 173,30 zł brutto.
15. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Miłej.
16. Poinformowano 5 dotychczasowych użytkowników wieczystych o wysokości
opłaty jednorazowej – przekształceniowej.
17. Wydano 3 zaświadczenia potwierdzające dokonanie jednorazowej opłaty
przekształceniowej.

18. Zaksięgowano 18 wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat
przekształceniowych.
19. Przyjęto 3 wnioski o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

II.

HANDEL

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

7 wpisów do CEIDG

•

76 zmian

•

20 zawieszeń

•

4 wznowienia

•

20 likwidacji

III.

SPRAWY OBYWATELSKIE

Z zakresu Spraw Obywatelskich wykonano:
1. 46 zameldowań - w tym:
•

34 osoby na pobyt stały

•

12 osób na pobyt czasowy

2. 4 wymeldowania - w tym:
•

wymeldowanie z pobytu stałego - 4

•

wymeldowanie z pobytu czasowego – 0

3. wydano 25 zaświadczeń dotyczących zameldowania
4. wprowadzono 100 wniosków o wydanie dowodu osobistego
5. wydano dowody osobiste - 50
6. unieważniono dowodów osobistych - 121
7. wydano 20 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
8. udostępnienie danych - 82
9. nadanie numeru Pesel - 4

IV. INWESTYCJE I REMONTY
1. Zawarto umowę z firmą Maperis Piotr Brzeziński z Płocka na dostawę i montaż
zasuwy burzowej klapowej w studzience na wylocie głównej rury
kanalizacyjnej, wychodzącej z budynku Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, za

kwotę 6.519,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych
00/100).
2. Zawarto umowę z firmą Polsound Spółka z o.o. z Łomianek umowę na
dostawę, uruchomienie i integrację z istniejącą instalacją PA w Centrum
Kultury i Sztuki w Sierpcu, profesjonalnego, cyfrowego systemu miksowania
dźwięku opartego o konsolę audio wraz z dedykowanym stagerackiem i
akcesoriami, za kwotę 129.049,47 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia dziewięć
tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 47/100).
3. Wydano:
1) łącznie 55 decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia;
2) łącznie 12 decyzji na lokalizację urządzeń i zjazdów w pasie drogowym.

V.

PROGRAMOWANIE STRATEGICZNE I POZYSKIWANIE
FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

1. Wydano 29 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 4 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
3. Przygotowanie i złożenie zapytań w ramach naboru inicjatyw w ramach
konkursu INTERREG, w celu włączenia Urzędu Miejskiego w Sierpcu w działania
projektowe międzynarodowe, w zakresie implementacji wypracowywanych
rozwiązań w zakresie Smart City czy też ekonomii społecznej.
4. Przedłożenie sprawozdania do zadania „pn. Modernizacja sal
gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu”,
realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”, przedkładamy sprawozdanie z
realizacji zadania.

VI. PROMOCJA MIASTA
1. Przygotowano cykliczną imprezę „Spotkanie Noworoczne”, podczas
której dokonano podsumowania 2022 roku i zainaugurowano obchody
700-lecia Miasta Sierpca.

2. 20 stycznia złożono kwiaty w miejscach pamięci narodowej w rocznicę
mordu na więźniach sierpeckiego klasztoru dokonanego przez
hitlerowskiego okupanta.
3. Burmistrz objął patronatem honorowym spektakl pn. „Gdzie się podział
Święty Mikołaj” zorganizowany przez Dwujęzyczne Przedszkole „Happy
Academy” w Sierpcu.
4. 11 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu
Organizacyjnego obchodów 700-lecia Miasta Sierpca w celu
opracowania programu obchodów.
5. Prowadzono bieżącą dokumentację fotograficzną miejskich wydarzeń
oraz trwających inwestycji na terenie miasta Sierpca.
6. Prowadzono bieżąca obsługę strony internetowej, profilu Facebook
Miasta Sierpca oraz profilu sierpc_official na Instagramie.
7. Prowadzono dystrybucję miejskich upominków na okolicznościowe
wydarzenia m.in. kulturalne i sportowe.
8. Burmistrz udzielił wywiadu w regionalnej rozgłośni radiowej „Radio
Płock”.
9. Opracowywano infografiki oraz plakaty na stronę Urzędu Miejskiego
oraz profile Facebook-owe.

VII. SPRAWY PODATKOWE
1.

Wydano 1720 decyzji wymiarowych na 2022r. z tytułu podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego.

2.

Wydano 17 decyzji zmieniających w sprawie podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego.

3.

Wystawiono 54 wezwania do złożenia informacji w sprawie wymiaru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego.

4.

Wystawiono 2 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od
nieruchomości osoby prawne.

5.

Wystawiono 3 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków
transportowych.

6.

Wystawiono 7 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego.

7.

Wydano 6 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

8.

Wydano 1 zaświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis.

9.

Wystawiono 9 postanowień w sprawie sposobu zarachowania wpłat.

10. Udzielono 4 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych.
11. Dokonano czynności sprawdzających złożonych 25 deklaracji na podatek
od środków transportowych oraz wprowadzono do systemu „AUTA”.
12. Dokonano czynności sprawdzających złożonych 75 deklaracji na podatek
od nieruchomości i wprowadzono do systemu „PODATKI”.
13. Wydano 2 decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości.
14. Zaksięgowano 98 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego – osoby fizyczne na kwotę 26.369,80 zł.
15. Zaksięgowano 44 wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego – osoby prawne na kwotę 137.773,00 zł.
16. Zaksięgowano 10 wpłat z tytułu podatku od środków transportowych na
kwotę 86.776,80 zł.
17. Dokonano analizy 1 wniosku w sprawie umorzenia zaległości w podatku od
nieruchomości.
18. Wydano 1 decyzję na umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości.
19. Wydano 1 decyzję na umorzenie zaległości z tytułu podatku od środków
transportowych.

VIII. SPRAWY USC
1.

Ilość sporządzonych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów - 59

2. Ilość wydanych odpisów skróconych, wielojęzycznych, zupełnych -270
3. Usuwanie niezgodności danych w aplikacji PESEL - 142
4. Ilość przeniesionych do aplikacji Źródło aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 248
5. Ilość wydanych zaświadczeń – 4
6. Ilość przyjętych oświadczeń o uznaniu ojcostwa - 2
7. Ilość czynności materialno-technicznych (wpisanie, sprostowanie,
uzupełnienie aktu) -8
8. Ilość zamieszczonych wzmianek i przypisków przy akcie - 464
9. Ilość wpisanych prawomocnych wyroków sądowych – 7

IX.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1. Uczestniczono w 4 treningach systemu wykrywania i alarmowania w sieci
łączności radiowej Wojewody Mazowieckiego.
2. Wysyłano Raporty CRP w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju
Stopnia Alarmowego ALFA CRP.
3. Zarejestrowano 15 ostrzeżeń meteorologicznych.
4. Sporządzono Ocenę stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony
cywilnej.

X.

OŚWIATA

1. Przeanalizowano, a następnie zatwierdzono łącznie 4 aneksy do arkuszy
organizacji w roku szkolnym 2021/2022 szkół i przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Miasto Sierpc, w tym 2 w odniesieniu do Szkoły Podstawowej Nr 2,
natomiast po jednym – Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Miejskiego Przedszkola
Nr 2.
2. Dokonano weryfikacji, a następnie potwierdzenia udostępnionych w Systemie
Informacji Oświatowej danych niezbędnych do naliczenia części oświatowej
subwencji ogólnej na rok 2022.
3. W oparciu o projekt budżetu Gminy Miasto Sierpc wyliczono podstawową
kwotę dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, według stanu na dzień 1 stycznia br., niezbędną w procesie
przekazywania dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym.
4. Celem sfinansowania organizacji czasu wolnego uczniom w trakcie ferii
zimowych Miejskiej Bibliotece Publicznej, Centrum Kultury i Sztuki, Pracowni
Dokumentacji Miasta Sierpc oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
przyznano kwotę w łącznej wysokości 5 800 PLN.
5. Dokonano naliczenia, a następnie przekazania dotacji za miesiąc styczeń br.
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 281 706,41 PLN.

6. Dokonano rozliczenia Rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowanego w
latach 2020-2022, którym objęto 20 uczniów ze szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez powiat sierpecki wspartych kwotą 6 650,46 PLN.
7. Przeprowadzono wnikliwą 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 grudnia 2021r.
8. Na bieżąco aktualizowano rejestry w zakresie zmian dzieci uczęszczających
do miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych.
9. 14 stycznia br., w porozumieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny, dokonano ustalenia oceny pracy Dyrektor Miejskiego
Przedszkola Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka.
10. 17 stycznia br. zapoznano się z ofertami złożonymi przez pięć podmiotów w
ramach ogłoszonego w dniu 28 grudnia ub.r. przetargu na wyposażenie szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc w związku z
przedsięwzięciem „Laboratoria Przyszłości”.
11. Opracowano zestawienie dotyczące realizacji obowiązku nauki, obowiązku
szkolnego, sytuacji demograficznej w szkołach i przedszkolach miejskich w
roku szkolnym 2021/2022.
12. Dokonano rozliczenia środków finansowych w kwocie 28 648 PLN przyznanych
ramach ministerialnego przedsięwzięcia Poznaj Polskę, dzięki którym w okresie
październik – grudzień 2021r. zostały zorganizowane po dwie przez każdą z
prowadzonych przez samorząd miejski szkół podstawowych wycieczki
turystyczno – krajoznawcze, w których wzięło udział łącznie 182 uczniów.

XI.

SPRAWY SPOŁECZNE I KOMUNALNE

OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Sporządzono zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym – Informację o
wyrobach zawierających azbest za rok 2021 znajdujących się na budynkach
będących własnością Gminy Miasto Sierpc.
2. Zaktualizowano wpisy w Bazie Azbestowej za rok 2021 dotyczące ilości
zdjętego azbestu przez osoby fizyczne, a następnie sporządzono
elektronicznie – zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym – raport roczny

Gminy dotyczący osób fizycznych za rok 2021, potwierdzający bezpośrednie
wprowadzenie danych do Bazy Azbestowej.
3. Działając zgodnie z zezwoleniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie na płoszenie ptaków (kawki i gawrona) metodą
sokolniczą przesłano raporty z wykorzystania niniejszego zezwolenia.
4. Sporządzono do Marszałka Województwa Mazowieckiego wniosek o wydanie
zaświadczenia o sposobie wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat za
korzystanie ze środowiska.
5. W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 Lubawa-ŻurominSierpc 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 oraz otrzymanymi opiniami 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 podano do
publicznej wiadomości informacje o uzyskanych opiniach.
6. W ramach obowiązku składania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła i
źródle spalania paliw przyjęto 124 deklaracje oraz wprowadzono je do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, PORZĄDKU I ZIELENI ORAZ OPIEKA NAD
ZWIERZĘTAMI
1. W dniu 4 stycznia 2022 roku do 3 wykonawców skierowane zostało zapytanie
ofertowe na „Wynajem oraz serwis przenośnych toalet na terenie miasta
Sierpca w roku 2022”. Do dnia składania ofert tj. 12 stycznia 2021 roku za
pośrednictwem poczty wpłynęła 1 oferta z firmy TOI TOI Polska Sp. z o.o.
2. W dniu 4 stycznia 2022 roku do 3 wykonawców skierowane zostało zapytanie
ofertowe na „Konserwacje oświetlenia ulicznego będącego na majątku
Gminy Miasto Sierpc”. Do dnia składania ofert tj. 12 stycznia 2021 roku za

pośrednictwem poczty wpłynęły 3 oferty. Spośród złożonych ofert, jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę Pana Ryszarda Kwiatkowskiego
prowadzącego działalność gospodarczą pn. Instalatorstwo Elektryczne.
3. Przygotowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia : „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miasto Sierpc na rok 2022 roku”.
4. W dniu 4 stycznia 2022 roku do 4 wykonawców skierowane zostało zapytanie
ofertowe na „Odbiór z miejsca pobytu, transport oraz opieka nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Sierpca w roku 2022”. Do dnia
składania ofert tj. 12 stycznia 2021 roku za pośrednictwem poczty wpłynęła
1 oferta z firmy PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą
w Płocku.
5. W dniu 5 stycznia 2022 roku na stronie Urzędu Miejskiego w Sierpcu w Biuletynie
Informacji Publicznej opublikowano zapytanie ofertowe na „Odławianie
bezpańskich zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt z terenu miasta
Sierpca ”. Do dnia składania ofert tj. 12 stycznia 2021 roku za pośrednictwem
poczty wpłynęły 2 oferty. Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą
wybrano ofertę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Sierpcu.
6. W dniu 11 stycznia 2022 roku do 3 wykonawców skierowane zostały 2
zapytania ofertowe na „Świadczenie usługi weterynaryjnej polegającej na
przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji i kastracji u zwierząt właścicielskich
z terenu miasta Sierpca” oraz na „Świadczenie usługi weterynaryjnej
polegającej na wykonaniu elektronicznego oznakowania (czipowania)
zwierząt właścicielskich z terenu miasta Sierpca wraz z rejestracją w bazie
danych”. Do dnia składania ofert tj. 18 stycznia 2021 roku za pośrednictwem
poczty od tego samego Wykonawcy czyli Pana Waldemara Piusińskiego
Lekarza Weterynarii prowadzącego Gabinet Weterynaryjny przy ul.
Narutowicza 32 wpłynęły 2 oferty na wyżej wymienione usługi.

XII. STRAŻ MIEJSKA
1. Przekazano 6 informacji do służb o usterkach i awariach oraz
nieprawidłowościach (nie odnotowano tu szeregu informacji przekazanych
bezpośrednio do służb ).
2. Przyjęto 17 zgłoszeń.

3. Dokonano 33 interwencje.
4.

Zabezpieczono 4 materiały z monitoringu miejskiego dla potrzeb KPP Sierpc.
Burmistrz
/-/
Jarosław Perzyński

