SPRAWOZDANIE
z prac Burmistrza Miasta Sierpca
w okresie od 22 stycznia 2021 r. do 18 lutego 2022 r.
I.

GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Wydano 2 zaświadczenia o numerze porządkowym.
2. Przygotowano 3 uchwały w sprawie kontynuacji dzierżawy nieruchomości w
drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.
3. Dokonano analizy 16 pozwoleń na budowę.
4. Przygotowano sprawozdanie kwartalne oraz miesięczne dot. dzierżaw.
5. Przygotowano sprawozdanie kwartalne oraz miesięczne dot. sprzedaży.
6. Zawarto 2 umowy dzierżawy.
7. Wszczęto 3 postępowania administracyjne dotyczące ustalenia warunków
zabudowy.
8. Wszczęto 1 postępowania administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
9. Wydano 3 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości.
10. Wszczęto 5 postępowań administracyjne w sprawie zaopiniowania wstępnego
projektu podziału nieruchomości.
11. Wydano 1 decyzję zatwierdzającą geodezyjny projekt podziału
nieruchomości.
12. Ogłoszono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki przy ul. Kazimierza
Pułaskiego.
13. Poinformowano 10 dotychczasowych użytkowników wieczystych o wysokości
opłaty jednorazowej – przekształceniowej.
14. Zaksięgowano 98 wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat
przekształceniowych.
15. Przyjęto 25 wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

II.

HANDEL

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

10 wpisów do CEIDG

•

131 zmian

•

6 zawieszeń

•

2 wznowienia

•

10 likwidacji

III.

SPRAWY OBYWATELSKIE

Z zakresu Spraw Obywatelskich wykonano:
1. 41 zameldowań - w tym:
•

24 osoby na pobyt stały

•

17 osób na pobyt czasowy

2. 11 wymeldowań - w tym:
•

wymeldowanie z pobytu stałego - 10

•

wymeldowanie z pobytu czasowego – 1

3. wydano 15 zaświadczeń dotyczących zameldowania
4. wprowadzono 95 wniosków o wydanie dowodu osobistego
5. wydano dowody osobiste - 98
6. unieważniono dowodów osobistych - 119
7. wydano 9 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
8. udostępnienie danych - 51
9. nadanie numeru Pesel - 7

IV. INWESTYCJE I REMONTY
1. Zawarto umowę z Jackiem Linowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą Firma Usługowa „ELSPEED” Jacek Linowski ze Starych Proboszczewic na
opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla potrzeb realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu
poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych – jednostki
oświatowe”, za kwotę 49.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy
złotych 00/100);
2. Zawarto umowę z firmą Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z Warszawy na
świadczenie usługi związanej z korzystaniem z Platformy eZamawiający, za kwotę
6.273,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 00/100);
3. Zawarto umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Przebudowa alejek przy ul. Jana Pawła II 10 – II etap”, za kwotę 63.500,00 zł
brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100);
4. Zawarto umowę z Piotrem Pakiełą prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą FPU Piotr Pakieła z Sierpca na:
1) pełnienie

obowiązków

inspektora

nadzoru

inwestorskiego

w

specjalności

inżynieryjnej drogowej nad robotami w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa alejek przy ul. Jana Pawła II 10 – II etap”, za kwotę 1.500,00 zł brutto
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);
2) opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla potrzeb realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze
rewitalizacji Miasta Sierpca”, za kwotę 73.185,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt
trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100);
5. Zawarto umowę z Panem Stanisławem Nastałkiem z Sierpca na:
1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności drogowej nad robotami w
ramach zadania pn.: „Wykonywanie remontów bieżących ulic o nawierzchni
bitumicznej będących w zarządzie Gminy Miasto Sierpc, w okresie od dnia
zawarcia umowy do 31.12.2022 r.”;
2) pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy badaniu zagęszczenia zasypki gruntowej,
po umieszczeniu w pasie dróg miejskich urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych

z potrzebami

zarządzania

drogami

lub

potrzebami

ruchu

drogowego za kwotę 10.239,68 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy dwieście
trzydzieści dziewięć złotych 68/100);
6. Zawarto umowę z Dorotą Gotkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą Dorota Gotkiewicz Architekci z Łomianek na opracowanie koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej,

koncepcji

małej

architektury

i

Programu

Funkcjonalno-Użytkowego terenu pasażu i parku wraz z szacunkowymi kosztorysami
dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa
infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca”, za kwotę 85.977,00
zł brutto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem
złotych 00/100);
7. Zawarto umowę z Andrzejem Oszalem prowadzącym działalność gospodarczą
pod firmą Oszal Andrzej Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych „ANBUD” z
Sierpca na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu”, za
kwotę 6.150,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100);

8. Zawarto z firmą Energa-Obrót S.A. umowę kompleksową o świadczenie usług
dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla obiektu tężni przy ul. Braci
Tułodzieckich w Sierpcu;
9. Wydano:
1) łącznie 33 decyzje na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia;
2) łącznie 9 decyzji na lokalizację urządzeń i zjazdów w pasie drogowym.

V.

PROGRAMOWANIE STRATEGICZNE I POZYSKIWANIE
FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

1. Wydano 31 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 1 zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu
budowlanego

z

obowiązującym

miejscowym

planie

zagospodarowania

przestrzennego.
3. Wydano 5 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
4. Wystąpiono o uzgodnienia i opinię do instytucji w sprawie projektu miejscowego
planu

zagospodarowania

przestrzennego

miasta

Sierpca

w

granicach

wyznaczonych przebiegiem ulic: Mickiewicza – Płocka – Białobłocka – Lipowa Mickiewicza.
5. Udzielono odpowiedzi na 2 interpretacje miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

VI. SPRAWY PODATKOWE
1. Wydano 6856 decyzji wymiarowych na 2022r. z tytułu podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego.
2. Wydano 15 decyzji zmieniających w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego.
3. Wystawiono 47 wezwań 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. Wydano 1 zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
6. Wystawiono 9 postanowień w sprawie sposobu zarachowania wpłat.

7. Udzielono 3 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych.
8. Dokonano czynności sprawdzających złożonych 51 deklaracji na podatek od
środków transportowych oraz wprowadzono do systemu „AUTA”.
9. Dokonano czynności sprawdzających złożonych 95 deklaracji na podatek od
nieruchomości i wprowadzono do systemu „PODATKI”.
10. Zaksięgowano 2006 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego –
osoby fizyczne na kwotę 373.774,74 zł.
11. Zaksięgowano 209 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego –
osoby prawne na kwotę 1.373.405,18 zł.
12. Zaksięgowano 60 wpłat z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę
442.245,00 zł.
13. Wprowadzono do systemu „PODATKI” 6128 zwrotnych potwierdzeń odbioru.

VII. SPRAWY USC
1.

Ilość sporządzonych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów - 44

2.

Ilość wydanych odpisów skróconych, wielojęzycznych, zupełnych -284

3.

Usuwanie niezgodności danych w aplikacji PESEL - 180

4.

Ilość przeniesionych do aplikacji Źródło aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 291

5.

Ilość wydanych zaświadczeń – 7

6.

Ilość przyjętych oświadczeń o uznaniu ojcostwa - 3

7.

Ilość czynności materialno-technicznych (wpisanie, sprostowanie, uzupełnienie
aktu) -4

8.

Ilość zamieszczonych wzmianek i przypisków przy akcie - 432

9.

Ilość wpisanych prawomocnych wyroków sądowych – 5

10. Ilość wydanych decyzji - 15

VIII. OŚWIATA
1. Przeanalizowano, a następnie zatwierdzono łącznie 8 aneksów do arkuszy
organizacji w roku szkolnym 2021/2022 szkół i przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Miasto Sierpc, w tym 6 w odniesieniu do Szkoły Podstawowej Nr 2,
natomiast po jednym – Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Miejskiego Przedszkola Nr
3.

2. W kontekście ustawowego obowiązku opracowano i przedłożono Regionalnej
Izbie Obrachunkowej - Wydziałowi Zamiejscowemu w Płocku, Radzie Miejskiej
Sierpca, związkom zawodowym, dyrektorom szkół oraz przedszkoli
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc za 2021 rok. . Z dokumentu wynika,
że został spełniony wymóg ustawowy polegający na konieczności osiągnięcia
średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokościach, o których mowa w art. 30
ust 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
3. Uwzględniając jakość wykonywanych w okresie 1.09.2021 – 14.02.2022r.
obowiązków przyznano dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Sierpc dodatki motywacyjne na okres 1 marca – 31 sierpnia
br. w łącznej kwocie 3 500 PLN miesięcznie.
4. Dokonano naliczenia, a następnie przekazania dotacji za miesiąc luty 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 288 752,80 PLN.
5. Sprawdzono, w związku z § 7 pkt 6 Uchwały Nr 394/LI/2018 Rady Miejskiej
Sierpca w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek
wychowania przedszkolnego i szkół (…), zgodność rozliczenia dotacji pod
względem merytorycznym z numerem wpisu do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe oraz z kwotą przekazanej dotacji w roku 2021 jednostkom
niepublicznym, dla których Gmina Miasto Sierpc jest organem rejestrującym.
6. Na bieżąco monitorowano realizację przez instytucje kultury oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji zadań polegających na organizacji czasu wolnego
uczniom w trakcie ferii zimowych w ramach dofinansowanej z budżetu
miejskiego akcji Zima w Mieście’2022.
7. Opracowano, a następnie wdrożono Zarządzenie nr 18/WOK/2022 Burmistrza
Miasta Sierpca z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinasowania
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia

nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie jest
przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc w 2022
roku.
8. 14 lutego br. odbyto spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych poświęcone
omówieniu zasad organizowania w okresie marzec – grudzień br. bloku
dedykowanych uczniom zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
9. Opracowano aktualne zestawienie 62 dzieci zamieszkałych poza Sierpcem (na
terenie 12 gmin), a jednocześnie korzystających z opieki przedszkolnej w
jednostkach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych na terenie miasta.
10. 18 lutego br., na wniosek organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole
Kreatywna Dolina, wydano zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji szkół i
placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miejski w Sierpcu.
11. Opracowano, a następnie przedłożono do Kuratorium Oświaty w Warszawie
klasyfikację budżetową przewidywanego wydatkowania dotacji naliczonej na
rok 2022 w podziale na poszczególne rozdziały, o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie
udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu
państwa na dofinansowanie zadań w zakresie zadań wychowania
przedszkolnego na łączną kwotę 813 240,00 PLN.
12. Rozliczono dotację celową udzieloną na dofinansowanie zadań własnych w
zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania
jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na
dofinansowanie zadań w zakresie zadań wychowania przedszkolnego na
łączną kwotę 731 087,00 PLN.
13. Na bieżąco aktualizowano rejestry w zakresie zmian dzieci uczęszczających do
miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych.
14. Wzięto udział w zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę
Podstawową Nr 3 dniach otwartych, odpowiednio w dniach 22 i 29 stycznia br.

IX.

SPRAWY SPOŁECZNE I KOMUNALNE

OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Sporządzono – zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym – sprawozdanie z
realizacji działań określonych w programie ochrony powietrza i w planie
działań krótkoterminowych, zmierzających do osiągnięcia celów Programu.
2. Realizując obowiązek sprawozdawczy sporządzono i przesłano do GUS
sprawozdanie SG-01 Leśnictwo i ochrona środowiska za rok 2021.
3. Realizując obowiązek sprawozdawczy sporządzono i przesłano do Urzędu
Marszałkowskiego sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu
gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2021.
4. W ramach zgłoszeń na wycinkę drzew od osób fizycznych dokonano oględzin
drzew i sporządzono 3 protokoły z oględzin, będące podstawą do dokonania
wycinki.
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 zakończono postępowanie
administracyjne i przystąpiono do rozpatrzenia zgromadzonego materiału
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. W związku ze złożonymi wnioskami (4) o dofinansowanie z budżetu Gminy
Miasto Sierpc do wymiany starego źródła ogrzewania na nowe ekologiczne
podpisano 3 umowy na dofinansowanie, oraz rozliczono już (wypłacono) 1
dotację.
7. W ramach obowiązku składania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła i
źródle spalania paliw przyjęto 264 deklaracje oraz wprowadzono do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, PORZĄDKU I ZIELENI ORAZ OPIEKA NAD
ZWIERZĘTAMI
1. Zawarto umowę z przedstawicielami firmy TOI TOI Polska Sp. z o.o. na „Wynajem
oraz serwis przenośnych toalet na terenie miasta Sierpca w roku 2022” w kwocie
22 073,40 zł.
2. Zawarto umowę z Panem Ryszardem Kwiatkowskim na

„Konserwacje

oświetlenia ulicznego będącego na majątku Gminy Miasto Sierpc” w kwocie
117 000,00 zł.
3. Zawarto umowę z przedstawicielami firmy PreZero Płocka Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku na „Odbiór z miejsca pobytu, transport
oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Sierpca w roku 2022”
w kwocie 47 740,00 zł.
4. Zawarto umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Sierpcu na „Odławianie bezpańskich zwierząt oraz usuwanie martwych
zwierząt z terenu miasta Sierpca” w kwocie 39 690,00 zł.
5. Zawarto umowę z Panem Waldemarem Piusińskim na „Świadczenie usługi
weterynaryjnej polegającej na przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji i kastracji
u zwierząt właścicielskich z terenu miasta Sierpca” w kwocie 9 800,00 zł oraz na
„Świadczenie usługi weterynaryjnej polegającej na wykonaniu elektronicznego
oznakowania (czipowania) zwierząt właścicielskich z terenu miasta Sierpca
wraz z rejestracją w bazie danych” w kwocie 2000,00 zł.

SPRAWY MIESZKANIOWE
Przygotowano i wydano 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu
docelowego.

SPRAWY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:
1) Przygotowano

Zarządzenie

Nr

14/WSK/2022

Burmistrza

Miasta

Sierpca

z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca
w 2022 roku.
2) Przygotowano i podpisano umowę o realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z UKS Mechanik pn. „Udział
w Pucharze Polski w Trójboju Siłowym” na kwotę 1.500,00 zł.
3) Przygotowano i podpisano umowę o realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z UKS Mechanik pn. „Udział

w Mistrzostwach Polski Juniorów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc”

na kwotę

3.500,00 zł.
4) Przygotowano i podpisano umowę o realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania

i

upowszechniania

kultury

fizycznej

z

MKS

Mazur

pn. ”Szkolenie w sekcji piłki ręcznej zawodników MKS Mazur Sierpc pod kątem
udziału w rozgrywkach organizowanych przez

Warszawsko-Mazowiecki

Związek Piłki Ręcznej w Warszawie i Związku Piłki Ręcznej w Polsce” na kwotę
190.000,00 zł.
5) Przygotowano i podpisano umowę o realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania i
Sierpc”

upowszechniania kultury fizycznej z Stowarzyszeniem „Basket

pn.

„Szkolenie

dzieci

i

młodzieży

biorących

udział

we

współzawodnictwie sportowym oraz organizacja imprez o zasięgu miejskim,
powiatowym” na kwotę 20.000,00 zł.
6) Przygotowano i podpisano umowę o realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania

i

upowszechniania

kultury

fizycznej

z

MKS

Kasztelan

pn. ”Szkolenie dzieci i młodzieży biorących udział we współzawodnictwie
sportowym oraz organizacja imprez o zasięgu miejskim, powiatowym” na kwotę
160.000,00 zł.
7) Przygotowano i podpisano umowę o realizację zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z OSP Sierpc
pn. „Sierpeckie Dęciaki 2022” na kwotę 33.150,00 zł.
8) Przygotowano i podpisano umowę o realizację zadania publicznego z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom

i patologiom społecznym z OSP Sierpc

pn. „Używkom mówimy NIE!” na kwotę 10.200,00 zł.
9) Przygotowano i podpisano umowę o realizację zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z Sierpeckim
Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na
Życie”

pn. „Warsztaty kreatywności na rzecz osób niepełnosprawnych” na

kwotę 5.000,00 zł.
10) Przygotowano i podpisano umowę o realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej z Stowarzyszeniem „W trosce o rodzinę”
na Wzgórzu Loret w Sierpcu pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Kraina
Przyjaźni” dla dzieci ze szkół podstawowych” na kwotę 22.000,00 zł.

X.

STRAŻ MIEJSKA

1. Przekazano 15 informacji do służb o usterkach i awariach oraz
nieprawidłowościach (nie odnotowano tu szeregu informacji przekazanych
bezpośrednio do służb ).
2. Przyjęto 12 zgłoszeń.
3. Dokonano 8 interwencjI.
4.

Zabezpieczono 7 materiałów z monitoringu miejskiego dla potrzeb KPP Sierpc.

5. Działania w ramach zwalczania Covid 19 – sprawdzanie kwarantann na terenie
miasta (2543), kontrola miejsc: galerie, cmentarze, itp. (120)

Burmistrz
/-/
Jarosław Perzyński

