PROTOKÓŁ nr LVII/2022
Z LVII SESJI RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 26 stycznia 2022 roku.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady LVII sesji Rady Miejskiej Sierpca VIII kadencji otworzył o godz. 11:00
Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca, p. Dariusz Malanowski, stwierdzając
jednocześnie quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał – załącznik
nr 1, a zakończył ok. godz. 13:55 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.
Obecni:
1. Artur Dariusz Balcerowski
2. Zbigniew Długokęcki
3. Waldemar Frydrychowicz
4. Barbara Gil
5. Paweł Michał Grabowski
6. Sławomir Wojciech Jaworowski
7. Krzysztof Kacperski
8. Dariusz Malanowski
9. Maciej Malanowski
10. Krzysztof Rudowski
11. Piotr Łukasz Rzeszotarski
12. Wojciech Andrzej Skorłutowski
13. Krzysztof Skrzyński
14. Jerzy Zbigniew Stachurski
15. Joanna Marta Szewczykowska
2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, poinformował, iż Radni otrzymali wcześniej
dzienny porządek obrad w programie eSesja i poprosił o zgłaszanie do niego uwag.
O głos poprosiła Radna, p. B. Gil, zgłaszając, że z porządku obrad powinien być
zdjęty pkt. 15 dotyczący zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
Ad vocem Przewodniczący komisji Rewizyjnej, p. P. Rzeszotarski, poprosił o możliwość
przedstawienia tego planu i ewentualnej dyskusji na jego temat. Przewodniczący RM
zaproponował, aby Radna Gil zgłosiła uwagi do planu a Przewodniczący Komisji do
nich się odniesie. Radna powiedziała, że powodem, dla którego wniosła o zdjęcie
tego punktu jest niespójność uchwały z tytułem załącznika do uchwały oraz zapisy
w par. 1 i 2 uchwały i dlaczego pod projektem jest podpis Przewodniczącego Komisji
a nie Przewodniczącego Rady. Przewodniczący RM, p. D. Malanowski,
odpowiedział, że jest tam podpis Pana Rzeszotarskiego jako sporządzającego
projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. P. Rzeszotarski, powiedział,
że jeśli taka nieścisłość przeszkadza Radnej, to jest w stanie to poprawić. Radny,
p. A. Balcerowski, odniósł się do kwestii podpisu pod uchwałą wyjaśniając, że jest to
projekt a nie uchwała. W momencie, gdy uchwała wejdzie w życie wtedy podpisze

się pod nią Przewodniczący RM. Ostatnią wersją uchwały będzie ta po jej
przegłosowaniu a nie przed więc zaproponował, aby nie zdejmować tego punktu
z porządku obrad, ale przedyskutować go w punkcie, w którym jest umieszczony.
Radna. p. B. Gil, podkreśliła, że załącznik i uchwała to zupełnie co innego i nie sądzi,
że dyskusja coś tu pomoże. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że plan
jest po to, aby go korygować, zmieniać i od tego jest cała Rada. Dodał, że
członkowie Komisji na ostatnim posiedzeniu wyrazili zgodę na taki jego kształt, nad
ostateczną jego wersją będzie dyskusja właśnie w pkt. 15 porządku obrad i poprosił
o niezdejmowanie go. Radny, p. J. Stachurski, zapytał, czy Przewodniczący Komisji i
jej członkowie przedstawiają ten plan do przegłosowania przez Radę.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jeszcze raz podkreślił, że na posiedzeniu Komisji
wszyscy członkowie jednogłośnie poparli ramowy plan kontroli, jaki został
przedstawiony Radzie w projekcie uchwały. Radna, p. B. Gil, doprecyzowała, że nie
mówi o zawartości planu, tylko o tym, że uchwała mówi o czym innym a załącznik o
czym innym i jest to nie w porządku wobec Rady, że inna jest propozycja uchwały a
inny jest załącznik. Radny, p. J. Stachurski, poprosił, aby w tej kwestii wypowiedział się
Radca Prawny, p. M. Zasadowski. Radna, p. J. Szewczykowska, zaproponowała
ogłosić przerwę w celu ujednolicenia zapisów. Radca Prawny wyjaśnił, że projekt
uchwały został przygotowany zgodnie ze statutem a jeśli treść załącznika jest inna ,
to zasugerował zmienić jego treść tak, aby odpowiadał treści uchwały. W tym
miejscu Radny, p. A. Balcerowski, poprosił o niezdejmowanie tego punktu z porządku
obrad i w momencie jego omawiania ogłosić przerwę w celu wprowadzenia
poprawek. Radna, p. B. Gil, stwierdziła, że jeśli zostanie ten zapis zmieniony, to będzie
miała uwagi do konstrukcji planu. Powiedziała też, że jest jej bardzo przykro, iż jest to
uważane za błahostkę. Radca Prawny w odniesieniu do tego stwierdzenia wyjaśnił,
że w treści uchwały nie jest wskazane, jak ten załącznik będzie się nazywał i jego
zdaniem nie jest to kwestia niezgodności ze statutem. Radny, p. J. Stachurski,
powiedział, że z wypowiedzi Radcy nie wynika nic konkretnego, czy poprawić, czy
nie. Pan Zasadowski odpowiedział, że są wady istotne i nieistotne, tak wskazują
przepisy prawa. W tym wypadku jest to wada mało istotna, ale można ja poprawić.
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, odczytał dzienny porządek obrad a
następnie poddał go pod głosowanie
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie dziennego porządku obrad.
Rada w głosowaniu: 14 – „za”, 0 – „przeciw’, 1 – wstrzym. się – przyjęła dzienny
porządek obrad – załącznik nr 2
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Paweł
Michał Grabowski, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz
Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski,
Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna
Marta Szewczykowska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Barbara Gil
3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji RM.
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, poinformował, że protokół z LVI sesji RM
znajduje się w Biurze Rady i jeśli do piątku, czyli do 28 stycznia nie zostaną zgłoszone
do niego uwagi, protokół uznaje się za przyjęty.
4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji oraz
przewodniczących Klubów Radnych.
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, odczytał podziękowania od Komendy
Powiatowej Policji w Sierpcu za wsparcie realizacji zadań przez władze samorządu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych „Dla Przyszłości Sierpca
i Powiatu Sierpeckiego”, p. A. Balcerowski, informując o obradach Klubu nad
porządkiem obrad dzisiejszej sesji, co dzieje się przed każdą sesją, ale po prostu Klub
nie chce za każdym razem informować o tym. Dodał, że pojawiła się nowa rzecz
wynikająca ze zmiany przepisów dotyczących opłaty targowej, nad którą Klub się
pochylił i w najbliższym czasie zostanie przedstawiony wniosek do Komisji Budżetu w
temacie opłaty targowej. Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu,
p. K. Kacperski, podając informacyjnie, jakimi sprawami zajmowała się komisja na
ostatnim posiedzeniu w dniu 20.01. br. Przewodnicząca Klubu Radnych Sierpczanie,
p. B. Gil, w imieniu Klubu, zawiadomiła o jego zdalnym porozumiewaniu się na temat
projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Wyraziła również podziękowanie dla
Pełnomocnika Burmistrza ds. RMPPiRPA za przygotowanie bardzo szczegółowego
opracowania działań profilaktycznych i efektów, jakie one przyniosły.
5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
Burmistrz Miasta, p. J. Perzyński, przedstawił sprawozdanie za okres od 24 grudnia
2021r. do 21 stycznia 2022 r. - załącznik nr 3. Poinformował również o zapadnięciu
pozytywnej decyzji w kwestii budowy obwodnicy, inaczej nowego śladu drogi nr 560
przez Sierpc. Zaznaczył, że to właśnie za kadencji obecnej Rady zostanie
uruchomiona budowa małej obwodnicy Sierpca i chciałby, aby nastąpiło to jeszcze
w tym roku. W tym miejscu Burmistrz wyraził podziękowania dla Marszałka, p. Adama
Struzika (środki zapisane w budżecie Województwa Mazowieckiego w kwocie 70 mln
zł), parlamentarzystów i dla rządu wymieniając m.in. Ministra, p. Jacka Ozdobę,
Waldemara Olejniczaka, Premiera, p. Mateusza Morawieckiego za wsparcie tego
projektu kwotą 34 mln zł. Dodał, że ta kwota w wysokości 104 mln zł, które
technicznie są zabezpieczone, powinna wystarczyć na przeprowadzenie całej
inwestycji a będzie to ok. 2 km łącznika między drogą krajową nr 10 i drogą
wojewódzką nr 560. Radna, p. B. Gil, poprosiła, aby Burmistrz lub Przewodniczący
Komitetu dotyczącego 70-lecia powiedział, co wydarzyło się 11 stycznia br.,
ponieważ mieszkańcy są tego ciekawi. Radna, p. J. Szewczykowska, poprosiła o
powtórzenie ilu przedsiębiorców zrezygnowało ze swojej działalności bądź ją
zawiesiło. Burmistrz powiedział, że 20 przedsiębiorców zlikwidowało działalność a 20
zawiesiło, łącznie. Natomiast wznowiło lub zarejestrowało działalność 11
przedsiębiorców. Odnośnie spotkania Komitetu organizacyjnego obchodów 700lecia miasta Sierpca Burmistrz poinformował, że miało ono na celu przedstawienie
propozycji, jakie wpłynęły do Urzędu Miejskiego. Dodał, że lista jest cały czas otwarta

na nowe propozycje. Poinformował, że najważniejsze wydarzenia będą miały
miejsce w dniach 6 - 8 maj oraz 11 - 15 sierpnia, natomiast wiele imprez
towarzyszących rozpocznie się już od marca br. Radna, p. B. Gil, poinformowała
jeszcze, że Przewodniczącym Komitetu został powołany przez Burmistrza Miasta
Sierpca Z-ca Burmistrza, p. Piotr Nowakowski a jego zastępcą jest p. Marzanna
Łabęcka.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacje na piśmie zostały złożone przez Radną, p. B. Gil – 3 interpelacje.
Wszystkie interpelacje zostały zarejestrowane w teczce interpelacji. Ksero dołączone
do protokołu - załącznik nr 4
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, ogłosił 15 min. przerwy.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Po wznowieniu obrad Burmistrz, p. J. Perzyński, udzielił odpowiedzi na interpelacje
dotyczącą ZGKiM, mówiąc, że nieznana jest mu kwota braków w spółce. W tej chwili
trwa kontrola zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna spółki. Odnośnie kalendarzy
Burmistrz powiedział, że nie przypomina sobie, aby obiecał, że taki kalendarz trafi
do każdego domu. Trafił on w ilości 4 000 szt. do m.in. jednostek, organizacji
pozarządowych, gości i partnerów Urzędu Miejskiego. Dodał, że kalendarze
są dostępne również dla mieszkańców Sierpca w Urzędzie Miejskim. Jeśli chodzi
o budynek PSS „Filipinka”, to pytanie odnośnie jego sprzedaży powinno być
skierowane do jego właścicieli. Na wszystkie interpelacje Burmistrz udzieli odpowiedzi
również w formie pisemnej. Przewodniczący Komisji Budżetu, p. K. Kacperski, odniósł
się jeszcze do poruszonej w interpelacji kwestii opłat za śmieci oraz sprzedaży
prywatnych budynków. Radna, p. B. Gil, powiedziała, że zadała pytanie Burmistrzowi
i nie wyobraża sobie, aby potrzebował on wsparcia w odpowiedziach i w
atakowaniu Radnej. Zadała pytania i otrzymała odpowiedzi od Burmistrza.
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, zwrócił się do Radnej, aby nie odbierała
tego, jako ataku. Przewodniczący komisji Budżetu, p. K. Kacperski, zwrócił się
do Radnej Gil tymi samymi słowami, tłumacząc jednocześnie swoje intencje.
8. Uchwała RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia.
Projekty następujących po sobie trzech uchwał dotyczących rekrutacji dzieci do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych zreferował Naczelnik WOK,
p. M. Zdrojewski, wyjaśniając, że kryteria te są bardzo zbieżne z tymi stosowanymi
w ubiegłym roku. Dodał, że w przypadku przedszkoli najbardziej premiowane są
dzieci młodsze a w oddziałach przedszkolnych dzieci starsze. Dodatkowe punkty
przyznawane są też za posiadanie rodzeństwa przez dziecko. Naczelnik WOK
poinformował również, że przedszkola opuści 120 dzieci z rocznika 2015
a z oddziałów przedszkolnych 47 dzieci. Poinformował również, że szacowane jest,
iż będzie potrzebnych 600 miejsc, z czego przedszkola zapewniają 475 miejsc, czyli
19 oddziałów oraz 5 oddziałów w oddziałach przedszkolnych znajdujących się
w szkołach podstawowych, co daje kolejnych 125 miejsc.

Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto
Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia
Rada w głosowaniu: 13 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
436/LVII/2021 RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia - załącznik nr 5
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (13)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej
Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska
BRAK GŁOSU (2)
Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski
9. Uchwała RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów
za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów
za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Rada w głosowaniu: 14 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
437/LVII/2021 RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów
za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia załącznik nr 6
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej
Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta

Szewczykowska
BRAK GŁOSU (1)
Paweł Michał Grabowski
10. Uchwała RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie
postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie
postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia
Rada w głosowaniu: 14 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
438/LVII/2021 RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie
postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia - załącznik nr 7
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej
Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta
Szewczykowska
BRAK GŁOSU (1)
Paweł Michał Grabowski
11. Uchwała RM ws. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Sierpc.
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, poprosił o streszczenie projektu uchwały
dyrektora EMPEGEK, p. P. Pakiełę, który wyjaśnił, że uchwała ta została podjęta
w dniu 24 listopada 2021 r., jednak spotkała się z negatywna opinią Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem z dnia
3 grudnia 2021 r., który miał zastrzeżenia co do zapisów par. 9 Regulaminu, który
został poprawiony.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Miasta Sierpc.

Rada w głosowaniu: 14 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
439/LVII/2021 RM ws. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Sierpc - załącznik nr 8
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej
Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta
Szewczykowska
BRAK GŁOSU (1)
Paweł Michał Grabowski
12. Uchwała RM ws. uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok
2022".
Założenia projektu uchwały zostały przedstawione przez Podinspektor WSK,
p. A. Kossakowską. Radna, p. B. Gil, zapytała o zapis w par. 4 pkt. 5 Programu,
czy każdy może oddawać zwierzęta, czy tylko odłowione oraz, czy kwota 90 000 zł,
to jest kwota przeznaczona na wszystko, co jest zawarte w programie. Podinspektor
WSK odpowiedziała, że zgodnie z programem gmina ma obowiązek realizować
takie zadania, jak odławianie zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku,
kastracja, sterylizacja, dokarmianie oraz zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących.
Jeśli chodzi o gospodarstwo, to można tam oddawać zwierzęta odłowione
i gospodarskie. Radna dopytała, jakie zwierzęta mogą tam trafić. Pani Kossakowska
odpowiedziała, że większe zwierzęta, ponieważ psy trafiają do schroniska. Radna
zapytała, czy podany adres , to jest adres schroniska. Podinspektor odpowiedziała,
że schronisko znajduje się w Płocku. Radna dopytała, w takim razie, jakie zwierzęta
mogą trafić na ul. Narutowicza. Odpowiedzi udzielił Burmistrz, p. J. Perzyński,
wymieniając listę poszczególnych zwierząt. Pani Gil zapytała, czy to gospodarstwo
rolne działa charytatywnie, czy będzie opłacane przez miasto za gotowość
przyjmowania zwierząt. Pani Kossakowska powiedziała, że jeszcze taka sytuacja się
nie zdarzyła, aby zwierzę gospodarskie potrzebowało pomocy. Radna,
p. J. Szewczykowska, powiedziała, że z wypowiedzi Podinspektor WSK
wywnioskowała, iż za taką gotowość się nie płaci. Radny, p. K. Skrzyński, poprosił
o zakończenie tej dyskusji, ponieważ staje się to już śmieszne.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2022".
Rada w głosowaniu: 14 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
440/LVII/2021 RM ws. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Sierpc - załącznik nr 9

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej
Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta
Szewczykowska
BRAK GŁOSU (1)
Paweł Michał Grabowski
13. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości
w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat - ul. Żwirki i Wigury.
W tym punkcie głos zabrał i omówił projekt uchwały Naczelnik WPS, p. P. Brzeski,
wyjaśniając, iż dzierżawca wywiązuje się z postanowień umowy i nie ma
przeciwwskazań do kontynuacji dzierżawy. Burmistrz, p. J. Perzyński, dodał dla
uzupełnienia, że działka jest wykorzystywana na przydomowy parking.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na okres trzech lat - ul. Żwirki i Wigury
Rada w głosowaniu: 14 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
441/LVII/2021 RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w
trybie bezprzetargowym na okres trzech lat - ul. Żwirki i Wigury - załącznik nr 10
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej
Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta
Szewczykowska
BRAK GŁOSU (1)
Paweł Michał Grabowski
14. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w
trybie bezprzetargowym na okres trzech lat - ul. Piastowska, ul. Aleksandra Fredry,
ul. Świętokrzyska.
W tym punkcie również głos zabrał i omówił projekt uchwały Naczelnik WPS,
p. P. Brzeski, który poinformował, że występuje tu analogiczna sytuacja, jak w
punkcie poprzednim. Dodał, że jest to dzierżawa pod kaczkomat służący do
pobierania karmy dla kaczek. Radny, p. W. Jaworowski, zapytał, czy dzierżawcą jest
podmiot prywatny. Burmistrz odpowiedział, że jest to firma prywatna.

Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na okres trzech lat - ul. Piastowska, ul. Aleksandra Fredry,
ul. Świętokrzyska.
Rada w głosowaniu: 14 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
442/LVII/2021 RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w
trybie bezprzetargowym na okres trzech lat - ul. Piastowska, ul. Aleksandra Fredry, ul.
Świętokrzyska - załącznik nr 11
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej
Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta
Szewczykowska
BRAK GŁOSU (1)
Paweł Michał Grabowski
15. Uchwała RM ws. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Sierpca na 2022 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. P. Rzeszotarski, odczytał Roczny Plan kontroli
komisji na rok 2022 omawiając szczegółowo każdy z jego punktów. Radna, p. B. Gil,
zapytała, czy Przewodniczący komisji omawiając punkt dotyczący kontroli MOSiR
jednocześnie zdawał sprawozdanie z tego, dlaczego był on kontrolowany
w ubiegłym roku. Zwróciła uwagę, że plan z ubiegłego roku i z tego są identyczne
oraz, że przy każdym punkcie powinny być podane daty kontroli. Zapytała też,
czy Przewodniczący komisji zwracał się w ubiegłym roku do Rady z prośbą
o przeprowadzenie kontroli w jakimś zakładzie pracy. Wyraziła również pogląd,
iż komisja nie pracuje zgodnie ze statutem miasta. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
p. P. Rzeszotarski, wyjaśnił, że daty są określone poprzez kwartały i jeśli Rada
zaakceptuje taką formę, wtedy jest cały kwartał na wykonanie danej kontroli.
Następnie, jeśli jest zapis w planie o wybranych inwestycjach, to Przewodniczący
komisji ma możliwość wyboru dowolnej inwestycji. Dodał, że plan jest podawany
właśnie w takiej formie dla dogodności jego realizacji a kontrolowana instytucja o
konkretnej dacie przeprowadzenia kontroli jest informowana odpowiednio wcześniej.
Radny, p. A. Balcerowski, zapytał, czy chodzi o sama formę zapisu, czy zapis od
1.01.20022 r. do 31.03.2022 r. byłby lepszy, choć w zasadzie oznacza to samo.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Sierpca na 2022 rok.
Rada w głosowaniu: 13 – „za”, 1 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
443/LVII/2021 RM ws. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Sierpca na 2022 rok - załącznik nr 12

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (13)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Sławomir
Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski,
Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof
Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska
PRZECIW (1)
Barbara Gil
BRAK GŁOSU (1)
Paweł Michał Grabowski
16. Uchwała RM ws. zmiany uchwały Nr 436/LVI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia
18 kwietnia 2018 r.
W tym punkcie głos zabrał i omówił założenia projektu uchwały Naczelnik WPS,
p. P. Brzeski, który wyjaśnił m.in., że z uwagi na działania organizacyjne i finansowe
dokonuje się podziału tej uchwały na dwie inwestycje w postaci dwóch planów
miejscowych a mianowicie dla doliny Sierpienicy - Skansen, czyli etap II i na etap I
pod nazwą Dolina rzeki. Dodał, iż jest to uchwała porządkowa.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. zmiany uchwały Nr 436/LVI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18
kwietnia 2018 r
Rada w głosowaniu: 13 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
444/LVII/2021 RM ws. zmiany uchwały Nr 436/LVI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia
18 kwietnia 2018 r - załącznik nr 13
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (13)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy
Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska
BRAK GŁOSU (2)
Paweł Michał Grabowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski
17. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski,i poprosił o omówienie projektu uchwały
Skarbnik, p. K. Joniak, która przedstawiła najważniejsze zmiany jakie zostały do niej
wprowadzone a są nimi m.in. przesunięcie realizacji zadania Sierpc 2.0 Eco Smart,
po stronie wydatków majątkowych wprowadza się zakup sprzętu dla celów
edukacyjnych, po stronie dochodów wprowadza się kwotę ponad 202 000 zł, która
jest kwotą otrzymaną z dywidendy od spółki EMPEGEK za 2020 r., z której będą

realizowane wydatki wyszczególnione w załączniku do uchwały „Wydatki
majątkowe”. Kolejna zmiana została wprowadzona po stronie dochodów w związku
z zakończeniem przez SP nr 3 programu Erasmus+ oraz zmiana wprowadzona do
wydatków związana z przejęciem przez Straż Miejską samochodu od Policji. Radna,
p. B. Gil, zapytała, jaka suma jest wymieniona, jeśli chodzi o ul. Mieszka I i co tam
trzeba zrobić. Skarbnik odpowiedziała, że kwota to 18 000 zł na dokonanie opłaty
przyłącza energetycznego w celu zasilenia przepompowni wód deszczowych.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.
Rada w głosowaniu: 12 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
445/LVII/2021 RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok - załącznik nr 14
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (12)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński, Joanna
Marta Szewczykowska
BRAK GŁOSU (3)
Paweł Michał Grabowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Jerzy Zbigniew Stachurski
18. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2022 –
2029.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2022 –
2029.
Rada w głosowaniu: 12 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
446/LVII/2021 RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2022 –
2029 - załącznik nr 15
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (12)
Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech
Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof
Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński,
Joanna Marta Szewczykowska
BRAK GŁOSU (3)
Artur Dariusz Balcerowski, Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

19. Sprawy różne.
Radny, p. K. Kacperski, pogratulował Burmistrzowi organizacji Spotkania
Noworocznego a w szczególności złożył gratulacje osobom, które zostały
nagrodzone, m.in. Z-cy Burmistrza, p. P. Nowakowskiemu, Skarbnik, p. J. Joniak, za ich
ciężką pracę w Urzędzie Miasta, jak również sukcesu dotyczącego budowy
obwodnicy. Radna, p. B. Gil, zapytała o termin kolejnej sesji oraz poprosiła o
zaproszenie na nią osoby zajmującej się odpadami, które są gromadzone na
działkach. Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, poinformował, że kolejna sesja
odbędzie się 23 lutego br., a sprawami wywozu nieczystości zajmie się Komisja
Budżetu, która odbędzie się w lutym. Radny, p. S. Jaworowski, zgłosił brak
jakiejkolwiek organizacji przy pobieraniu wymazów pod kątem Covid-19 przy CKiSZ.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, p. K. Skrzyński, poinformował, że spotkanie
z Wojewódzkim Konserwatorem nie odbędzie się w styczniu, ze względu na brak
czasu konserwatora. Jeśli zostanie wyznaczony kolejny termin Radni zostaną o tym
powiadomieni. Zgłosił też uwagi dotyczące dokonywania aktualizacji na tablecie
i związanych z tym problemów z połączeniem w trakcie sesji. Zwrócił się też do
Radnej Gil, aby powstrzymywała się od wygłaszania subiektywnych opinii o tym, że
to Radna najwięcej rozmawia z ludźmi i najwięcej pracuje. Poprosił również
Przewodniczącego RM o zamykanie dyskusji, gdy Radna krytykuje innych Radnych,
ponieważ jest to krytyka jednostronna. Radny, p. A. Balcerowski, dodał, aby
wzajemnie szanować swój czas. Radna, p. B. Gil, powiedziała, że nie ocenia, jak kto
pracuje, natomiast Radny Skrzyński właśnie dokonał oceny pracy Radnej. Ad vocem
Radny, p. Skrzyński, odpowiedział, że to nie była ocena, tylko prośba. Odnośnie
wykonywania testów na Covid-19 Burmistrz wyjaśnił, że wykonuje je prywatna
przychodnia i to ona odpowiada za warunki tam panujące. Zadeklarował jednak,
że zwróci się za pośrednictwem Dyrektora CKiSZ o ucywilizowanie tych warunków.
Podziękował też za miłe słowa w związku z budową obwodnicy i Spotkania
Noworocznego.
20. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Dariusz
Malanowski, zamknął obrady LVII sesji Rady Miejskiej Sierpca.
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