PROTOKÓŁ nr LVIII/2022
Z LVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 23 lutego 2022 roku.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady LVIII 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 o godz. 14:20 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, zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.
Nikt z Radnych żadnych uwag nie zgłosił więc Przewodniczący RM odczytał go
a następnie poddał pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie dziennego porządku obrad.
Rada w głosowaniu: 15 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – przyjęła dzienny
porządek obrad – załącznik nr 2
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, 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
3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji RM.
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, poinformował, że protokół z LVII sesji RM
znajduje się w Biurze Rady i jeśli do piątku, czyli do 29 lutego nie zostaną zgłoszone
do niego uwagi, protokół zostanie przyjęty.
4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji oraz
przewodniczących Klubów Radnych.
Jako pierwszy poprosił o głos Przewodniczący Komisji Budżetu, p. K. Kacperski,
przedstawiając zakres jej prac od ostatniej sesji Rady Miejskiej. Tematykę i przedmiot
posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omówiła jej Przewodnicząca,
p. J. Szewczykowska. Następnie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych
„Dla Przyszłości Sierpca i Powiatu Sierpeckiego”, p. A. Balcerowski, prezentując
krótkie sprawozdanie z działalności Klubu od czasu ostatniej sesji Rady Miejskiej,
z którego inicjatywy powstał m.in. projekt uchwały w sprawie zniesienia opłaty
targowej będący jednym z punktów dzisiejszego porządku obrad. Przedstawił
również postęp i zakres podjętych prac poczynionych przez Komisję Statutową.
Sposób i przedmiot prac Klubu Radnych „Sierpczanie” omówiła jego
Przewodnicząca, p. B. Gil.
5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
Burmistrz Miasta, p. J. Perzyński, przedstawił sprawozdanie za okres od 22 stycznia
2022 r. do 18 lutego 2022 r. - załącznik nr 3
6. Interpelacje i zapytania radnych.
O głos poprosił Wiceprzewodniczący RM, p. Z. Długokęcki, zgłaszając prośbę
mieszkańców ul. Konstytucji 3 Maja 14 o ustawienie przy tym bloku ławek, ponieważ
większość jego lokatorów stanowią seniorzy. Kolejną prośbą było doświetlenie nowo
wybudowanego parkingu przy ul. Narutowicza. 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
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz, J. Perzyński, ustosunkował się do przedstawionych interpelacji zapytań, jak
również zadeklarował szczegółowe odpowiedzi na piśmie. Ad vocem do odpowiedzi
Burmistrza odniosła się Radna, B. Gil, wyjaśniając, iż przekazuje zapytania
i przemyślenia mieszkańców Sierpca. Ad vocem Burmistrz powiedział, że nie ma
pewności, czy Radna przekazuje mieszkańcom udzielone przez niego odpowiedzi,
ponieważ kolejne interpelacje są powielaniem tych samych tez.

8. Uchwała RM ws. przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta
Sierpca na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028".
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Sierpca zreferowała
przedstawicielka firmy Enviterm, p. Dominika Zjaja, jednocześnie udostępniając dla
mieszkańców prezentację na ten temat. Radna, p. B. Gil, zapytała, dlaczego
program ma obowiązywać od roku ubiegłego a dopiero w tym roku jest
zatwierdzany. Pani Zjaja poinformowała, że praca nad programem trwała już od
roku ubiegłego. Rozpoczęła się późnym latem. Samo pozyskanie danych zajmuje
ok. 3 miesiące. Moment sporządzania dokumentu to był rok 2021 i niezwłocznie po
jego sporządzeniu, jesienią 2021 r. wystąpiono do organów o stosowne opinie,
ewentualne uzupełnienia treści. Dodała, że samo opiniowanie przez organy
zewnętrzne trwało ok. 4 miesiące a uchwalenie dokumentu jest możliwe dopiero
po uzyskaniu opinii ze strony organów zewnętrznych. Dlatego jest on właśnie
uchwalany w roku 2022 ze względu na oczekiwanie na stosowne opinie
i uzgodnienia zewnętrzne, ca ma taki tytuł i takie brzmienie, ponieważ musi być
zachowana kontynuacja do dokumentu, który był obowiązujący do roku 2020
i uchwalanie go w takiej wersji jest to jak najbardziej stosowana metodologia
i zalecana przez prawo ochrony środowiska. Radna Gil dopytała, czy w takim razie
powinno rozpocząć się to opracowanie rok wcześniej, żeby te daty zostały
zachowane właściwie. Pani Zjaja powiedziała, że musi być zachowana ciągłość.
Gdyby tu był jakiś błąd i nieścisłość w tym zakresie, to uwagę na to zwróciłby sam
Powiat, który czuwa nad realizacją tego programu i prawo ochrony środowiska
mówi, aby zachować ciągłość na dane lata więc ten program został stworzony
wedle wytycznych. Radna zapytała, kto ma zadbać, aby w porę została rozpoczęta
aktualizacja. Przedstawicielka firmy odpowiedziała, że za to odpowiada dany
pracownik lub zespół gminy. Radna dopytała, czy w takim razie w Sierpcu, aby
została zachowana ciągłość, prace powinny rozpocząć się w roku 2020. Dalszych
wyjaśnień udzieliła p. Elżbieta Mac, współautorka programu, wyjaśniając, że w 2024
roku Urząd może zacząć się przygotowywać do programu. Niestety zebranie
wszystkich danych potrzebnych do opracowania tego programu na lata 2025 – 2029
będzie możliwe po czerwcu 2025 r. i faktyczny dokument będzie mógł być
sporządzony dopiero na etapie września 2025 r. Ten dokument miał być uchwalony
w ubiegłym roku 2021, ale ze względu na ogromne, 3 miesięczne, opóźnienia RDOŚ
w odpowiedzi na wezwanie do zaopiniowanie tego programu, czy jest konieczność
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zaistniała
konieczność czekania na opinie tych wszystkich instytucji na piśmie i że można ten
dokument uchwalać. Taka sytuacja wystąpiła w wielu gminach, gdzie jedna z nich
musiała czekać nawet 5 miesięcy. Radna ponowiła swoje ostatnie pytanie. Pani
Mac podkreśliła, że jeśliby gmina zabrała się za prace w roku 2020, to nie miałaby
pełnych danych za rok 2020, bo te dane były dostępne dopiero w roku 2021
i nie było możliwości wcześniejszego pozyskania tych danych a pracuje się na jak
najbardziej aktualnych danych.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Sierpca
na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028"..
Rada w głosowaniu: 14 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
447/LVIII/2022 RM ws. przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta
Sierpca na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028" - załącznik nr 5

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, Paweł Michał Grabowski, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski,
Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski,
Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska
BRAK GŁOSU (1)
Wojciech Andrzej Skorłutowski
9. Uchwała RM ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres od 1 kwietnia
2022 roku do 31 grudnia 2025 roku.
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, poprosił o głos Pełnomocnika Burmistrza
ds. Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii p. Grzegorza Żelasko, który
przedstawił najistotniejsze składowe i założenia programu. Radna, p. B. Gil, zapytała,
na podstawie jakich opracowań został stworzony ten program, kto i kiedy
przeprowadził diagnozę i jaka grupa osób posłużyła do jej stworzenia. G. Żelasko
odpowiedział, że diagnoza została przeprowadzona na terenie miasta Sierpca przez
Oficynę profilaktyczną z Krakowa. Grupą, którą poddano badaniom była to 200
osobowa grupa dorosłych osób, uczniowie w ilości 416 osób oraz sprzedawcy
napojów alkoholowych – 30 osób. Dodał, że cała diagnoza jest umieszczona na
stronie Urzędu Miasta. Program został stworzony na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii a także na podstawie wytycznych Krajowego Centrum Przeciwdziałania
uzależnieniom. Radna Gil dopytała, jakie uzależnienia będą brane pod uwagę i kto
to będzie realizował. Pan Żelasko odpowiedział, że pod uwagę zostanie wzięty
hazard, gry komputerowe, internet i używanie telefonów. Jeżeli zaistnieje potrzeba
zostanie rozszerzone to na pracoholizm, zakupoholizm a realizowane to będzie przez
edukację, zakup programów związanych z uzależnieniami behawioralnymi,
rozpropagowanie ulotek a także przez prowadzenie warsztatów przez specjalistów
i specjalistyczne firmy. Radna zapytała, czy p. Żelasko będzie zbierał dane
dotyczące tych wszystkich oddziaływań i czy będą wykorzystywane przy następnych
diagnozach. Uzależnienie behawioralne jest to to wszystko, co jest związane
z wykonywaniem przez człowieka pewnych czynności i nawet biegłemu trudno jest
ocenić, czy jest to już uzależnienie, czy jeszcze nie. Przytoczył też brzmienie ustawy
mówiące o realizacji tych zadań. Wyjaśnił też, że diagnoza będzie przeprowadzana.
Radna Gil zapytała, czy zajęcia sportowe będą realizowane tylko w szkołach
miejskich, czy we wszystkich, które zgłoszą taką potrzebę i czy te zajęcia zawsze
spełniają swoją rolę. Pan Żelasko odpowiedział, że profilaktyka nie rozróżnia szkół,
współpraca jest podejmowana ze wszystkimi szkołami i będzie to realizowane
w ramach wypoczynku sportowego, zakupu sprzętu sportowego. Radna zapytała,
gdzie ma się zgłosić rodzic, którego dziecko jest uzależnione od telefonu. Pan Żelasko
poinformował, że na stronie, w zakładce profilaktyka, będzie umieszczony numer
telefonu zaufania, jak również może zgłosić się do komisji lub Pełnomocnika.

Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres od 1 kwietnia
2022 roku do 31 grudnia 2025 roku..
Rada w głosowaniu: 14 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
448/LVIII/2022 RM ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres od 1 kwietnia
2022 roku do 31 grudnia 2025 roku.- załącznik nr 6
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Artur Dariusz Balcerowski, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, 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
BRAK GŁOSU (1)
Zbigniew Długokęcki
10. Uchwała RM ws. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego
zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Kierownik BSO, p. K. Strześniewską, która wyjaśniła, że wymóg ten został narzucony
ustawą. Regulamin targowiska przedstawił Prezes ZGKiM, p. W. Kuliński, który
poinformował, że te miejsca zostaną wyznaczone na nieutwardzonej części
targowiska przy ul. Prusa. Radna, p. B. Gil, zapytała, kto będzie sprzątał po
zakończonym targowaniu i na czyj koszt. Prezes ZGKiM powiedział, że będzie
zajmowała się tym spółka, jako podmiot mający te miejsca do codziennego
utrzymania.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego
zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
Rada w głosowaniu: 14 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
449/LVIII/2022 RM ws. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego
zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników załącznik nr 7
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, Paweł Michał Grabowski, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski,
Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy
Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska
BRAK GŁOSU (2)
Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski
11. Uchwała RM uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
Cel i przedmiot projektu tej uchwały został przedstawiony przez Przewodniczącego
Klubu Radnych „Dla Przyszłości Sierpca i Powiatu Sierpeckiego”, p. A.
Balcerowskiego , który wyjaśnił, że powstała ona na podstawie zmian przepisów
mówiących o tym, że opłata targowa ma charakter fakultatywny, czyli może być,
ale nie musi być. Zniesienie tej opłaty przyczyni się do zmniejszenia kosztów
działalności ponoszonych przez przedsiębiorców handlujących na targowisku.
Poinformował również, że temat ten był dogłębnie przeanalizowany na dwóch
Komisjach Budżetu. Radna, p. B. Gil, dopytała, czy handlujący będą wchodzić
na targowisko bez uiszczania żadnych opłat. Przewodniczący Komisji Budżetu,
p. K. Kacperski, wyjaśnił, że jest jedynie opłata rezerwacyjna na podstawie umowy
z ZGKiM. Prezes ZGKiM, p. W. Kuliński, uzupełnił, że jest to opłata miesięczna,
niezależnie od ilości wjazdów na targowisko w celu handlowania w ciągu miesiąca.
Radny, p. J. Stachurski, dopytał, czy opłata rezerwacyjna pozostaje. Pan Kuliński
odpowiedział, że tak i obejmuje tylko obszar targowiska miejskiego, którym zarządza
spółka. Radna, p. B. Gil, zapytała, czy informacja o tym będzie gdzieś umieszczona.
Prezes ZGKiM odpowiedział, że ta informacja zostanie umieszczona na tablicy
informacyjnej znajdującej się przed wejściem na teren targowiska.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
Rada w głosowaniu: 14 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
450/LVIII/2022 RM uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej - 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, Paweł Michał Grabowski, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski,
Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski,
Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska
BRAK GŁOSU (1)
Wojciech Andrzej Skorłutowski

12. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w
trybie bezprzetargowym na okres 10 lat - ul. Józefa Bema.
Przedmiot projektu uchwały został scharakteryzowany przez Naczelnik WAG,
p. W Szpejcher, która wyjaśniła, że nieruchomość ta jest dzierżawiona przez jednego
użytkownika od wielu lat. W projekcie tym zasugerowano 10 letni okres dzierżawy
na podstawie uchwały Rady Miejskiej Sierpca z 2002 r., która dopuszcza możliwość
dzierżawy nieruchomości rolnych położonych na obrzeżach miasta dla tego samego
dzierżawcy. Radna, p. B. Gil, zapytała, jaki jest zysk dla miasta z tej działki. Stwierdziła
też, iż załącznik do uchwały jest ubogi w informacje. Przewodniczący RM,
p. D. Malanowski, zapytał, jakie, zdaniem Radnej, informacje powinny zostać tam
zamieszczone. Pani Gil powiedziała, że nie bardzo jest wiadomo w jakim rejonie
miasta znajduje się ta działka. Naczelnik WAG odpowiedziała, że dotychczasowy
czynsz dzierżawny roczny wynosił 259,45 zł i jest corocznie aktualizowana. Jeśli chodzi
o załącznik graficzny, to jest wskazana ul. Józefa Bema. Dodała, że trudno jest
na formacie A4 zamieścić szczegółowy załącznik.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na okres 10 lat - ul. Józefa Bema.
Rada w głosowaniu: 13 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
451/LVIII/2022 RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w
trybie bezprzetargowym na okres 10 lat - ul. Józefa Bema. - załącznik nr 9
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, Paweł Michał Grabowski, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kac4perski,
Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński,
Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska
BRAK GŁOSU (2)
Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski
13. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w
trybie bezprzetargowym na okres10 lat - ul. Bojanowska.
W tym punkcie również głos zabrała Naczelnik WAG, p. W Szpejcher, informując,
że dzierżawa dotyczy łąk położonych przy rzece Sierpienicy. Dodała, iż dzierżawca
wywiązuje się z postanowień umowy i nie ma przeciwwskazań do kontynuacji
dzierżawy. Radna, p. B. Gil, zapytała o roczny koszt dzierżawy. Pani Szpejcher
odpowiedziała, że kwota czynszu dzierżawnego na rok 2022 wynosi 501,61 zł.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na okres10 lat - ul. Bojanowska..

Rada w głosowaniu: 13 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
452/LVIII/2022 RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w
trybie bezprzetargowym na okres10 lat - ul. Bojanowska. - załącznik nr 10
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, Paweł Michał Grabowski, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski,
Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński,
Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska
BRAK GŁOSU (2)
Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski
14. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w
trybie bezprzetargowym na okres 10 lat - ul. Stefanii Sempołowskiej.
Naczelnik WAG, p. W Szpejcher , omawiając projekt uchwały powiedziała,
iż występuje tu podobna sytuacja, jak w punkcie poprzednim, gdzie dzierżawca
wywiązuje się z postanowień umowy i nie ma przeciwwskazań do kontynuacji
dzierżawy. Poinformowała również o wysokości czynszu dzierżawnego, który wynosi
126,03 zł.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na okres 10 lat - ul. Stefanii Sempołowskiej..
Rada w głosowaniu: 13 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
453/LVIII/2022 RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w
trybie bezprzetargowym na okres10 lat - ul. Stefanii Sempołowskiej. - załącznik nr 11
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, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof
Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska
BRAK GŁOSU (2)
Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Rudowski
15. Uchwała RM ws. petycji Fundacji im. Nikoli Tesli.
W tym punkcie głos został przekazany Przewodniczącej Komisji skarg, Wniosków
i Petycji, p. J. Szewczykowskiej, która poinformowała, że przedmiot i główne
założenia petycji były analizowane na posiedzeniu Komisji Skarg w dniu 15 lutego br.

Pani Szewczykowska przeanalizowała również stronę internetową Fundacji Nikoli Tesli.
Petycja została też zaopiniowana przez Radcę Prawnego, p. M. Zasadowskiego.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. petycji Fundacji im. Nikoli Tesli..
Rada w głosowaniu: 11 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
454/LVIII/2022 RM ws. petycji Fundacji im. Nikoli Tesli. - załącznik nr 12
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Sławomir
Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski,
Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta
Szewczykowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Barbara Gil
BRAK GŁOSU (3)
Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski
16. Uchwała RM ws. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym,
przypadającym Gminie Miasto Sierpc lub jej jednostkom organizacyjnym, których
kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, poprosił o omówienie projektu uchwały
Skarbnik, p. K. Joniak, która przedstawiła przepisy prawa, na podstawie których Rada
Miejska może podjąć uchwałę w sprawie niedochodzenia należności
nieprzekraczających kwoty 100 zł, ponieważ koszty windykacji mogą przekroczyć
wysokość tych należności. Radna, p. B. Gil, zapytała, jakie zastosowanie będzie miał
ten przepis w praktyce, jak długo trzeba czekać, aby został on wykorzystany.
Skarbnik podkreśliła, że najważniejszy jest aspekt ekonomiczny. Gmina ma wyliczyć
te koszty i pokazać stratę wynikającą ze ściągnięcia tej należności. Jeśli chodzi
o pytanie, jak długo, należy się zastanowić, z jakiego tytułu są to należności i kiedy
one się przedawniają. W przypadku, jeśli przedawnienie następuje po 3 latach,
Gmina Miasto przelicza te kwoty do 3 lat. Kiedy ten okres mija, one z mocy prawa
zostają odpisane. Mówimy o tym tylko w tym przypadku, kiedy należność się nie
przedawni a kwota do 100 zł jest do ściągnięcia. Sam organ może wydać taką
decyzję i wskazać, że konkretna osoba przestaje być dłużnikiem dla Gminy Miasta
Sierpc. Sam dłużnik również może wystąpić z taką inicjatywą i wtedy decyzją
Burmistrza zostaje skreślony z listy dłużników. Przyczyni się to do czystości zapisu
i do przejrzystości ksiąg rachunkowych.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym,
przypadającym Gminie Miasto Sierpc lub jej jednostkom organizacyjnym, których
kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

Rada w głosowaniu: 12 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
455/LVIII/2022 RM ws. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym,
przypadającym Gminie Miasto Sierpc lub jej jednostkom organizacyjnym, których
kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł - załącznik nr 13
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, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski,
Joanna Marta Szewczykowska
BRAK GŁOSU (3)
Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski
17. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.
O głos ponownie została poproszona Skarbnik, p. K. Joniak, która wymieniła
najważniejsze zmiany w budżecie, jak np. zmiana finansowania zadania
realizowanego od 2020 r. Naukowy Zawrót Głowy, Erazmusy, laboratoria przyszłości.
W roku 2022 po stronie przychodów dokonuje się wprowadzenia nadwyżki
budżetowej w wysokości 208 167,77 zł. Te środki zostaną po części wydatkowane
na zadanie realizowane już od 2019 r. Eco Smart. Kwota 136 zł zostaje wprowadzona
do budżetu na podatek leśny, który gmina musi zapłacić sama sobie. Dla SP Nr 2
zostaje wprowadzona kwota 9 600 zł, jako uzupełnienie środków. Jednym z zadań,
które będą realizowane z nadwyżki budżetowej to jest przebudowa parkingów przy
ul. Wyzwolenia w kwocie 105 tys. zł oraz szkolenie nowego strażnika zatrudnionego
w Straży Miejskiej w kwocie 3 700 zł. Radny, p. J. Stachurski, zapytał, na czym ma
polegać przebudowa tego parkingu. Burmistrz, p. J. Perzyński, wyjaśnił, że jest to
budowa nowego parkingu oraz poszerzenie już istniejącego. Radny Stachurski
podkreślił, że jest to jednak kwota 105 tys. zł, które musi być zaplanowane i zgodnie
z projektem wydatkowane. Burmistrz powiedział, że w tym miejscu są trzy tereny,
które będą modernizowane, przy 3 blokach, gdzie przy jednym będzie poszerzany
istniejący parking a przy 2 budowane, ponieważ ich tam nie ma. W odpowiedzi
Radny Stachurski zaznaczył, że od 3 lat prosi o położenie 300 m nakładki
na ul. Ziemiańskiej i wciąż słyszy, że nie ma pieniędzy a okazuje się, że jest robiona
kolejna inwestycja poza budżetem i poprosił o pamięć na przyszłość. Nawiązał też
do wadliwego wykonania ul. Jaśminowej. Burmistrz powiedział, że rozmawiał
z przedstawicielem tej ulicy i zostały ustalone konkretne terminy, w których ta ulica
będzie zrealizowana zgodnie z bardziej rozbudowanym projektem. Wyjaśnił,
że usterki wynikały ze źle dobranej technologii w stosunku do pogody. Zapewnił,
iż ulica zostanie kompleksowo zmodernizowana. Ad vocem Radny powiedział,
że został poinformowany o przebiegu tego spotkania.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.
Rada w głosowaniu: 13 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
456/LVIII/2022 RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok - załącznik nr 14

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
18. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2022 –
2029.
Do przedmiotowego projektu uchwały Radni nie zgłaszali pytań, w związku z tym
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, poddał ją pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2022 –
2029..
Rada w głosowaniu: 13 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
457/LVIII/2022 RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2022 –
2029 - załącznik nr 15
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
19. Sprawy różne.
W tym punkcie Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, przekazał prowadzenie obrad
Wiceprzewodniczącemu RM, p. W. Frydrychowiczowi.
Radna, p. B. Gil, odczytała oświadczenie dotyczące Rocznego planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2022 r. zatwierdzonym na LVII sesji Rady Miejskiej Sierpca w dniu
26 stycznia 2022 r. i poprosiła, aby zostało ono dołączone do protokołu z LVII sesji
Rady Miejskiej Sierpca. Ad vocem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
p. P. Rzeszotarski, odpowiedział, iż Radni na sesji również mogą zgłaszać swoje
propozycje do Planu kontroli, zmieniać go, jednak Radna nic do Planu wprowadzać
nie chciała a mogła. Dodał, że Komisja otwarta jest na wszelkie propozycje. Jeśli
chodzi o zawieranie konkretnych dat kontroli, to nie są one podane ze względu na

okres pandemiczny i ciągle zmieniającą się sytuacją w związku z liczbą zachorowań.
Pan Rzeszotarski wyjaśnił też, że półroczne sprawozdanie z działalności Komisji zostało
przedstawione przy okazji absolutoriom Burmistrza, natomiast końcowe sprawozdanie
jest składane na koniec roku Przewodniczącemu Rady Miejskiej i jest do wglądu
w Biurze Rady. Ad vocem Radna, p. B. Gil, powiedziała, że to Statut Miasta mówi
o tym, jak Komisja Rewizyjna powinna pracować i to obowiązkiem
Przewodniczącego Komisji jest przygotowanie Rocznego Planu Kontroli, jak również
jego realizacja i również obowiązkiem całej Komisji. Ad vocem Przewodniczący
Komisji odpowiedział, że Komisja nie uchyla się od żadnego obowiązku i pracuje
w taki sposób, aby było to dobrze wykonane i prawidłowo i jeśli Radna chce coś
dodać do Planu, to Komisja bardzo chętnie tym się zajmie. Wiceprzewodniczący RM,
p. W. Frydrychowicz, dodał, że zakłada, iż wszyscy Radni rzetelnie pracują dla dobra
miasta i jego mieszkańców i zakłada, że Przewodniczący komisji Rewizyjnej rzetelnie
wykona swoją pracę w ciągu roku i złoży z tego sprawozdanie a jeśli będą wnioski
o rozszerzenie działania, to z pokorą je przyjmie i zrealizuje. Radna, p. B. Gil, poprosiła
o podanie terminu następnej sesji RM. Wiceprzewodniczący RM podał datę
30 marca br. głos zabrał jeszcze Radca Prawny, p. M. Zasadowski, uściślając,
że problem dotyczy par. 20 ust .2 statutu i sformułowania „roczny plan kontroli
powinien obejmować..” i czy słowo „powinien” oznacza, że w tym planie muszą być
obligatoryjnie zawarte określone punkty, czy też nie. Dodał, że raczej należałoby
ten zapis traktować, jako zalecenie i to, jak będzie wyglądał Roczny plan kontroli,
tak naprawdę zależy od Rady Miejskiej. Burmistrz, p. J. Perzynski, poinformował
o zbiórce makulatury przy CKiSZ w Sierpcu w dniu 1 marca br.
20. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący RM, p. W. Frydrychowicz,
zamknął obrady LVIII sesji Rady Miejskiej Sierpca.
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