SPRAWOZDANIE
z prac Burmistrza Miasta Sierpca
w okresie od 19 lutego 2022 r. do 25 marca 2022 r.
I.

GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Wydano 2 zaświadczenia o numerze porządkowym.
2. Nadano numer porządkowy dla 2 budynków.
3. Przygotowano 1 uchwałę w sprawie kontynuacji dzierżawy nieruchomości w
drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.
4. Dokonano analizy 17 pozwoleń na budowę.
5. Przygotowano sprawozdanie miesięczne dot. dzierżaw.
6. Zawarto 1 umowę dzierżawy.
7. Przygotowano do podpisania 2 umowy dzierżawy.
8. Zweryfikowano 24 nazwy: ulic, placów, rond, skwerów.
9. Wszczęto 1 postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków
zabudowy.
10. Wezwano 1 do uzupełnienia wniosku dotyczącego ustalenia warunków
zabudowy.
11. Wydano 1 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości.
12. Wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie zaopiniowania
wstępnego projektu podziału nieruchomości.
13. Wydano 1 decyzję zatwierdzającą geodezyjny projekt podziału
nieruchomości.
14. Poinformowano 3 dotychczasowych użytkowników wieczystych o wysokości
opłaty jednorazowej – przekształceniowej.
15. Wydano 2 zaświadczenia potwierdzające dokonanie jednorazowej opłaty
przekształceniowej.
16. Zaksięgowano 108 wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat
przekształceniowych.
17. Przyjęto 8 wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

II.

HANDEL

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

18 wpisów do CEIDG

•

34 zmiany

•

4 zawieszenia

•

10 wznowień

•

4 likwidacje

III.

SPRAWY OBYWATELSKIE

Z zakresu Spraw Obywatelskich wykonano:
1. 60 zameldowań - w tym:
•

39 osoby na pobyt stały

•

21 osób na pobyt czasowy

2. 18 wymeldowań - w tym:
•

wymeldowanie z pobytu stałego - 16

•

wymeldowanie z pobytu czasowego – 2

3. wydano 31 zaświadczeń dotyczących zameldowania
4. wprowadzono 175 wniosków o wydanie dowodu osobistego
5. wydano dowody osobiste - 136
6. unieważniono dowodów osobistych - 132
7. wydano 19 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
8. udostępnienie danych - 90
9. nadanie numeru Pesel - 123

IV. INWESTYCJE I REMONTY
1. Zawarto umowę z firmą Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c. z Sierpca na
„Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, żużlowej i żwirowej
będących w zarządzie Gminy Miasto Sierpc, w okresie do 31.12.2022 r.”, za
kwotę 67.773,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset
siedemdziesiąt trzy złote 00/100);
2. Zawarto umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Sierpcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parkingów ul.
Wyzwolenia w Sierpcu”, za kwotę 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100);
2) wykonywanie remontów bieżących ulic o nawierzchni bitumicznej
będących w zarządzie Gminy Miasto Sierpc, w okresie od dnia zawarcia
umowy do 31.12.2022 r., za kwotę 139.629,60 zł brutto (słownie: sto
trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 60/100);
3) remont wiosenny dróg z kruszywa łamanego 0/31,5 za kwotę 75.000,00 zł
brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100)
3. Zawarto umowę z Ewą Mikucką prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M&M Ewa Mikucka z Sierpca na
„Bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego
i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca”, za
kwotę 209.100,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sto 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 parkingów ul. Wyzwolenia w Sierpcu”, za kwotę 4.000,00
zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu – szlaku
komunikacyjnego do Perły Mazowsza – Muzeum Wsi Mazowieckiej”, za
kwotę 158.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych
00/100);
5. Wydano:
1) łącznie 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia;
2) łącznie 6 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 14 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
3. Podpisano umowę na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Etap I „Sierpienica – dolina rzeki”;
4. Dokonano analizy 40 aktów notarialnych w celu naliczenia opłaty planistycznej.

VI. PROMOCJA MIASTA
1. Rozpoczęto kampanię informacyjną pn. „Rozlicz PIT w Sierpcu”.
2. Wspólnie z ZGKiM, przeprowadzono charytatywną zbiórkę makulatury przed
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Pieniądze ze sprzedaży zbiorów (zebrano 6 ton
makulatury) zostały w całości przekazane na rehabilitację Pani Katarzyny
Mosakowskiej.
3. W związku z trwającą wojną w Ukrainie i trudnej sytuacji obywateli tego kraju,
została zorganizowana zbiórka podstawowych artykułów, przydatnych
uchodźcom w pierwszych dniach po przekroczeniu granicy oraz artykułów, które
mogą zabrać ze sobą w dalszą podróż do ośrodków dla uchodźców bądź innych
punktów schronienia. Pierwsza zbiórka została zorganizowana 26 lutego i trwa do
dziś. Magazyn znajduje się na terenie MOSiR Sierpc przy ul. Świętokrzyskiej 26.
4. 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W
uroczystym apelu zorganizowanym przez I Szkołę Prywatną w Sierpcu, oddaliśmy
hołd Bohaterom pod pomnikiem szefa Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej
Armii Krajowej i jednego z najbardziej zasłużonego żołnierza Armii Krajowej generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.
5. Rozpoczęto zbieranie materiałów do opracowania raportu o stanie gminy na rok
2021 r.
6. Rozpoczęto przygotowywanie pierwszego w 2022 roku, numeru biuletynu
Burmistrza i Rady Miejskiej „Nasz Sierpc”.
7. 3 marca, swoje setne urodziny świętowała sierpczanka Pani Maria Kunegunda
Rzeszotarska. Na ręce Pani Marii złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia oraz
upominek okolicznościowy.
8. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Komitetu
Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 700 – lecia Miasta Sierpca (3 i 24 marca),
podczas których omawiano poszczególne przedsięwzięcia przedstawione przez
jednostki organizacyjne miasta Sierpca oraz mieszkańców. W harmonogramie

znajdują się wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne dla całej lokalnej
społeczności.
9. Udostępniono w mediach społecznościowych ankietę dotyczącą zwiększenia
ilości połączeń „Sierpczaka” – pociągu osobowego
z Sierpca do Torunia, która została przygotowana przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W okresie od 9 do 28 marca zachęcaliśmy
mieszkańców do jej wypełniania. Wyniki przeprowadzonej ankiety będą miały
wpływ na nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 11 grudnia 2022 roku.
Zbieranie danych zostało zakończone z dniem 28 marca br.
10. Udzielono bezpłatnej wypowiedzi do sieci radiowej NPR (National Public Radio)
oraz BBC World Service.
11. We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Warszawie, publikowano harmonogram przyjazdu Mobilnego
Punktu Poboru Krwi. W związku z akcją „Motoserce Sierpc 2022” osoby, które
zdecydują się na oddanie krwi w krwiobusie do dnia finału akcji, otrzymają
specjalny kupon przekazany przez Klub Szlif Sierpc, który upoważnia do losowania
nagród podczas wydarzenia, które zaplanowane jest na dzień 7 maja 2022 r. Krew
można oddać w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Najbliższa akcja
odbędzie się
5 kwietnia.
12. Prowadzono bieżącą dokumentację fotograficzną miejskich wydarzeń oraz
trwających inwestycji na terenie miasta Sierpca.
13. Prowadzono bieżącą obsługę strony internetowej www.sierpc.pl, profilu Facebook
Miasta Sierpca oraz profilu sierpc_official na Instagramie.
14. Prowadzono dystrybucję miejskich upominków na okolicznościowe wydarzenia
m.in. kulturalne i sportowe.
15. Opracowywano infografiki oraz plakaty na stronę Urzędu Miejskiego oraz profile
Facebook-owe.

VII. SPRAWY PODATKOWE
1. Wydano 153 decyzje zmieniające w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego.
2. Wystawiono 103 wezwania do złożenia informacji w sprawie wymiaru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego.

3.Wystawiono 5 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości osoby prawne.
4. Wystawiono 13 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków
transportowych.
5. Wystawiono 3 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie
określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych.
6. Wystawiono 17 upomnień z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości – osoby
prawne.
7. Wystawiono 4 upomnienia z tytułu zaległości w podatku od środków
transportowych.
8. Wystawiono 4 upomnienia z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości – osoby
prawne.
9. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od nieruchomości –
osoby prawne.
10. Wydano 28 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej.
11. Wydano 1 decyzję na rozłożenie na raty zapłatę podatku od środków
transportowych.
12. Wydano 3 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
13. Wydano 1 zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
14. Wystawiono 9 postanowień w sprawie sposobu zarachowania wpłat.
15. Udzielono 7 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych.
16. Dokonano czynności sprawdzających złożonych 6 deklaracji na podatek od
środków transportowych oraz wprowadzono do systemu „AUTA”.
17. Dokonano czynności sprawdzających złożonych 12 deklaracji na podatek od
nieruchomości i wprowadzono do systemu „PODATKI”.
18. Zaksięgowano 2716 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego –
osoby fizyczne na kwotę 752.959,16 zł.
19. Zaksięgowano 125 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego –
osoby

prawne na kwotę 791.642,13 zł.

20. Zaksięgowano 35 wpłat z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę
90.817,45 zł.

VIII. SPRAWY USC
1.

Ilość sporządzonych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów - 64

2. Ilość wydanych odpisów skróconych, wielojęzycznych, zupełnych -391
3. Usuwanie niezgodności danych w aplikacji PESEL - 152
4. Ilość przeniesionych do aplikacji Źródło aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 358
5. Ilość wydanych zaświadczeń – 11
6. Ilość przyjętych oświadczeń o uznaniu ojcostwa - 5
7. Ilość czynności materialno-technicznych (wpisanie, sprostowanie,
uzupełnienie aktu) -10
8. Ilość zamieszczonych wzmianek i przypisków przy akcie - 588
9. Ilość wpisanych prawomocnych wyroków sądowych – 11
10. Ilość wydanych decyzji - 3

IX.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1. Uczestniczono w 5 treningach systemu wykrywania i alarmowania w sieci
łączności radiowej Wojewody Mazowieckiego.
2. Rozpoczęto rejestrację obywateli Ukrainy odnośnie świadczeń pieniężnych.
3. Zaktualizowano sposób dystrybucji preparatów jodowych w mieście Sierpc.
4. Na terenie całego kraju obowiązuje 3 stopień alarmowy CHARLIE-CRP.
5. Sporządzono zapotrzebowanie na środki finansowe z Funduszu Pomocy
Ukrainie.

X.

OŚWIATA

1. Przeanalizowano, a następnie zatwierdzono łącznie 11 aneksów do arkuszy
organizacji w roku szkolnym 2021/2022 szkół i przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Miasto Sierpc, w tym 4 w odniesieniu do Szkoły Podstawowej Nr 2, trzy –
Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz cztery - Miejskiego Przedszkola Nr 2.
2. 22 lutego br. odbyto naradę z dyrektorami przedszkoli oraz szkół podstawowych
poświęconą omówieniu kryteriów, terminów oraz zasad rekrutacji na rok szkolny
2022/2023 dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych
szkół podstawowych, jak również spraw bieżących.

3. Dokonano naliczenia, a następnie przekazania dotacji za miesiąc marzec 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 291 965,04 PLN.
4. Od 24 lutego br. na bieżąco monitorowano napływ dzieci uchodźców z Ukrainy
wspierając dyrektorów jednostek oświatowych pod względem organizacyjnym,
jak również interpretacjami ukazujących się przepisów prawa oświatowego.
5. W dniach 3 – 13 marca br. przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowości
pobierania w Miejskim Przedszkolu Nr 2 Bajkowa Kraina opłat z tytułu udziału
w zajęciach, o których mowa w § 2 Uchwały nr 267/XXXI/2016 Rady Miejskiej
Sierpca z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę
Miasto Sierpc publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych.
6. 10 marca br. w kontekście projektowanych w Regulaminie określającym
wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zmian odbyto negocjacje z
przedstawicielami organizacji związkowych – Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność oraz Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
7. 16 marca br. wzięto udział w prezentacji opracowanego przez Ośrodek Rozwoju
Kompetencji Edukacyjnych raportu dotyczącego metod podnoszenia poziomu
efektywności nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasto Sierpc
8. 22 marca br. odbyto naradę z dyrektorami szkół i przedszkoli poświęconą
aktualnemu przebiegowi rekrutacji, szczegółowemu omówieniu zasad
organizacji pracy jednostek oświatowych w r. szk. 2022/2023 oraz realizacji
przeznaczonych dla uczniów specjalistycznych zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
9. Opracowano sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń uzyskanych
przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w

jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc w okresie
styczeń – luty 2022r.
10. Na bieżąco aktualizowano rejestry w zakresie zmian dzieci uczęszczających do
miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych.
11. Dokonano aktualizacji danych w obrębie Systemu Informacji Oświatowej.

XI.

SPRAWY SPOŁECZNE I KOMUNALNE

OCHRONA ŚRODOWISKA
1. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę
ZGKiM
w Sierpcu Spółka z o.o. z Siedzibą w Sierpcu przy ulicy Traugutta 33 i
podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpca” na kwotę 33.696,00zł.
Termin realizacji do 30.09.2022r. przewidziano 80Mg płyt azbestowocementowych do utylizacji.
2. W ramach zgłoszeń na wycinkę drzew od osób fizycznych dokonano oględzin
drzew
i sporządzono 9 protokołów z oględzin w terenie, będące podstawą do
dokonania wycinki.
3. Złożono 2 wnioski do Starosty Sierpeckiego o wydanie zezwolenia na wycinkę
3 drzew martwych rosnących na terenie miasta.
4. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
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.
5. W związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto
Sierpc do wymiany starego źródła ogrzewania na nowe ekologiczne
podpisano 4 umowy na dofinansowanie, oraz rozliczono (wypłacono) 1
dotację.

6. W ramach obowiązku składania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła i
źródle spalania paliw przyjęto 145 deklaracje oraz wprowadzono do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

XII. STRAŻ MIEJSKA
1. Przekazano 26 informacji do służb o usterkach i awariach oraz
nieprawidłowościach (nie odnotowano tu szeregu informacji przekazanych
bezpośrednio do służb ).
2. Przyjęto 30 zgłoszeń.
3. Dokonano 16 interwencji.
4.

Zabezpieczono 3 materiały z monitoringu miejskiego dla potrzeb KPP Sierpc.

5. Działania w ramach zwalczania Covid 19 - kontrola miejsc galerie, cmentarze
itp.(100)
6. Kontrole przydomowych kotłowni - 2
7. Na bieżąco pomoc w relokacji uchodźców z Ukrainy na terenie miasta,
kontrola miejsc przebywania, pomoc i kontakt z uchodźcami przebywającymi
na terenie miasta. Współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Sierpcu.

Burmistrz
/-/
Jarosław Perzyński

