PROTOKÓŁ nr LXI/2022
Z LXI SESJI RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 27 kwietnia 2022 roku.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady LXI 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 13 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 jakieś uwagi do porządku
obrad. Żadne uwagi nie zostały zgłoszone, wobec tego Przewodniczący odczytał
dzienny porządek obrad a następnie poddał go pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie dziennego porządku obrad.
Rada w głosowaniu: 12 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – przyjęła dzienny
porządek obrad – załącznik nr 2
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)

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
BRAK GŁOSU (1)
Barbara Gil
NIEOBECNI (2)
Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska
3. Przyjęcie protokołu z LIX i LX sesji RM.
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, poinformował, że protokoły z LIX i LX sesji
RM znajdują się w Biurze Rady i jeśli do końca dnia nie zostaną zgłoszone do nich
uwagi, protokoły zostaną przyjęte.
4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji oraz
przewodniczących Klubów Radnych.
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych „Dla Przyszłości Sierpca”,
p. A. Balcerowski, przedstawiając podsumowanie działalności klubu od momentu
jego powstania, tj. od dnia 17 lutego 2021 r., której efektem było m.in. przyczynienie
się do podjęcia przez Radę Miejską Sierpca stanowiska w sprawie przywrócenia
połączeń kolejowych, inicjatywa uchwałodawcza w sprawie zniesienia opłaty
targowej, wniosek o przeprowadzenie kontroli w ZGKiM w Sierpcu pod kątem
realizacji procesu zarządzania cmentarzem komunalnym. Jako kolejny, głos zabrał
Przewodniczący Komisji Budżetu, p. K. Kacperski, omawiając zakres i tematykę
ostatniego posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 26 kwietnia br. Następnie na
temat prac Komisji Oświaty z dnia 25 kwietnia wypowiedział się jej Przewodniczący,
p. W. Skorłutowski. O zakresie prac Klubu Radnych „Sierpczanie” poinformowała
Przewodnicząca Klubu, p. B. Gil. Zadała też pytanie Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej, czy Komisja kontroluje sprawę brakujących pieniędzy w ZGKiM. Pan
Rzeszotarski przyznał, że jest to kontrolowane. Radna dopytała, czy w zakresie
brakujących pieniędzy. Przewodniczący komisji odpowiedział, że zgodnie z tym, co
przekazał we wniosku Przewodniczący RM. Radna zwróciła uwagę, że kontrola może
być przeprowadzona jedynie na polecenie Rady Miejskiej a nie Klubu Radnych.
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, wyjaśnił, iż Klub złożył wniosek do niego i to
na jego polecenie Komisja przeprowadza kontrolę. W tym momencie głos zabrał
Radca Prawny, p. M. Zasadowski, wskazując par. 20 ust. 3 Statutu, który mówi o tym,
że w nagłych przypadkach kontrolę nie wymienioną w rocznym planie kontroli może
zlecić oprócz Rady Miejskiej również Przewodniczący Rady Miejskiej. Przewodniczący
Komisji, p. P. Rzeszotarski, dodał, że komisja nie działa samowolnie i wszystko odbywa
się na polecenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, zgodnie ze Statutem. Radna
nawiązała jeszcze do zgłaszanych przez siebie uwag co do poprawności planu
Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, uściślił, że kontrola nie jest
przeprowadzana na podstawie rocznego planu komisji, tylko na wniosek, na
podstawie którego wydał polecenie o przeprowadzeniu kontroli.
5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
Burmistrz Miasta, p. J. Perzyński, przedstawił sprawozdanie za okres od 26 marca
2022r. do 22 kwietnia 2022 r. - załącznik nr 3

6. Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacje na piśmie zostały złożone przez Radną, p. B. Gil – 6 interpelacji. Wszystkie
interpelacje zostały zarejestrowane w teczce interpelacji. Ksero dołączone
do protokołu - załącznik nr 4. O głos poprosił Radca Prawny, p. M. Zasadowski,
w odniesieniu do jednej z interpelacji dotyczącej konkretnej mieszkanki i konkretnej
sprawy przypominając, czego, według przepisów prawa, powinna dotyczyć
interpelacja. Podsumowując powiedział, że tego typu sprawy powinny być
załatwiane poza sesją Rady Miejskiej. Ad vocem Radna Gil powiedziała, że Radna
jest od tego, aby załatwiać wszystkie sprawy zgłoszone przez ludzi. Przewodniczący
RM, p. D. Malanowski, uściślił, że jak najbardziej trzeba ludziom pomagać i załatwiać
ich sprawy, ale niekoniecznie publicznie, na sesji Rady Miejskiej. Radca Prawny
wyjaśnił, żeby nie traktować jego wypowiedzi ad personam. Jest to wyłącznie
prośba, aby postępować zgodnie z tym, co stanowią przepisy. Ad vocem Radny,
p. A. Balcerowski, zacytował art. 24, pkt. 4 i 5 oraz dodał, że w związku z tym nie jest
to właściwe miejsce i droga do zajęcia się tą sprawą. Ad vocem Radny,
p. K. Rudowski, dodał, że pewne sprawy można załatwić poprzez komisje, podobnie,
jak on to zrobił w sprawie mieszkańców ul. 11 listopada oraz stwierdził, że wszystkim
Radnym przydałoby się szkolenie w zakresie definicji interpelacji i zapytania. Radny,
p. K. Skrzyński, powiedział, że przy Urzędzie Miejskim funkcjonuje Komisja ds. przydziału
mieszkań socjalnych i komunalnych i na podstawie protokołów można porównać, ile
było przyznawanych mieszkań dawniej – 2 lub 3 w ciągu roku a obecnie 10 mieszkań
i więcej. Ten progres przydziału mieszkań zwiększa możliwość uzyskania mieszkania
komunalnego i wyraził zdziwienie, że przez 30 lat, w podanym przez Radną
przypadku, nic się nie działo, gdzie obecnie osoby starające się o lokal socjalny
otrzymują go w ciągu 3 - 4 lat. Burmistrz, p. J. Perzyński, stwierdził, że Radna poszukuje
prawdy a w ogóle się do niej nie zbliża, ponieważ, aby dokładnie poznać sytuację,
należy poznać stanowiska obu stron a nie tylko jednej oraz nie starała się poznać,
jaki jest stan faktyczny. Dodał, że w rzeczywistości ta osoba nie chce większego
mieszkania, ale nowe. Stwierdził, że jest to nierzetelne przedstawienie sprawy opinii
publicznej. Radny, p. W. Skorłutowski, zapytał w imieniu mieszkańców i swoim
o pielęgnację terenów zielonych w mieście, czy to, co istnieje będzie w jakiś sposób
poddawane renowacji, np. dodawane kamienie do alejek, które uległy zniszczeniu
w okresie zimy. Zapytał również czy wkrótce zostanie uruchomiona tężnia. Zapytał
też, w jaki sposób będą przygotowane egzaminy klas ósmych pod kątem dzieci
z Ukrainy, biorąc pod uwagę np. barierę językową. Drugie pytanie, czy w związku
z przybyciem dzieci z Ukrainy wiąże się to ze wzrostem finansowania oświaty. Radna,
p. B. Gil, powiedziała, że nie szukała tej rodziny, to ta rodzina poszukała jej, dlatego
uznała, że powinna się tym zająć i nie uważa, że zrobiła coś złego, uważa, że zrobiła
dobrą robotę. Zadała pytanie Burmistrzowi, czy tą rodziną się zajmie, żeby jej pomóc.
Ad vocem Radca Prawny, p. M. Zasadowski, przeczytał, co wynika z orzecznictwa,
iż przedmiotem interpelacji nie mogą być sprawy stanowiące przedmiot
postepowania, to jest sytuacji, gdzie stroną jest obywatel a z drugiej strony Burmistrz
Miasta Sierpca. Radny nie jest stroną tego postępowania.
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, zarządził 10 min. przerwy.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz, p. J. Perzyński, udzielił odpowiedzi na interpelację dotyczącą Łaźni
wyjaśniając, że teren ten posiada właściciela. W kwestii ścieżek rowerowych

Burmistrz poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa,
p. K. Skrzyńskiego, ponieważ ten temat był poruszany na jej posiedzeniach. Wyjaśnił
on, że w tej sprawie komisja stara się współpracować z adekwatną komisją w
Starostwie, aby było więcej logiki w ich budowaniu tam, gdzie jest to możliwe.
W kwestii przyjmowania odpadów w PSZOK odpowiedzi udzielił Prezes ZGKiM,
p. W. Kuliński. Burmistrz w odpowiedzi na interpelację dotyczącą tężni poinformował,
iż w kwietniu odbył się próbny rozruch instalacji i jak tylko skończy się
niebezpieczeństwo przymrozków zostanie uruchomiona na pełną skalę. Następnie
odpowiedzi udzielił w kwestii uchodźców, których w obszarze Sierpca znajduje się
ponad 200 osób, jednak nie ma dokładnych danych, gdzie one mieszkają.
Wypowiedział się również w sprawie zamiany mieszkania informując, że była szansa
na jego zamianę, na ul. Piastowską, pierwsze piętro, w trybie natychmiastowym,
jednak Pani zwracająca się o zamianę stwierdziła, że chce mieszkanie
w nowym budownictwie, najlepiej przy ul. Armii Krajowej. Dodał, że zamiana ta jest
możliwa, ale czeka na nią 70 osób i te mieszkania będą droższe, jeśli chodzi o
utrzymanie. Została jej również udzielona informacja, iż mieszkania będą mniejsze
(38m2, 42m2), niż te, które posiada aktualnie, mimo to Pani naciskała na to, aby było
to mieszkanie nad żłobkiem, pomimo, że trzeba na nie poczekać kilka miesięcy.
Burmistrz dodał, że ma to wszystko na piśmie i w związku z tym jeszcze raz zaapelował
o rzetelność w zadawaniu pytań i interpelacji. Następnie podał przykład interpelacji
kierowanych bezpośrednio do niego oraz sposób, w jaki została rozwiązana. Radna,
p. B. Gil, w związku z tym zapytała, czym Burmistrz różni się od niej. Tak samo poruszył
sprawę, jak Radna poprzednio więc niczym się nie różnią. Ad vocem Burmistrz
powiedział, że w podanym przez niego przypadku osoba została zanonimizowana.
Na pytanie dotyczące dostosowania egzaminów ośmioklasisty do dzieci z Ukrainy
odpowiedzi udzielił Naczelnik WOK, p. M. Zdrojewski, informując na wstępie,
że łącznie wszystkich dzieci, zarówno w SP Nr 2 i SP Nr 3, jest 23 na poziomie od klasy
pierwszej do ósmej. Z opieki przedszkolnej korzysta 20 małych Ukraińców. Jeśli chodzi
o egzamin, to Centralna Komisja Egzaminacyjna zleciła dostosowanie arkuszy
egzaminacyjnych do potrzeb tych właśnie uczniów. Odnośnie kwestii finansowych,
to Ministerstwo poluzowało limity do 28 dzieci w oddziałach przedszkolnych i do 29
na poziomie klas 1 – 3, będą też przekazywane środki z części rezerwy oświatowej
subwencji ogólnej i pierwszą transzę subwencji miasto otrzymało w wysokości 4 500 zł
obejmującej okres od 24 lutego do 31 marca. Dodał, że egzamin ośmioklasisty
dotyczy 2 uczniów, jednego z SP Nr 2 i jednego z SP Nr 3.
8. Uchwała RM ws. przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w
jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto
Sierpc.
Informacji na temat projektu uchwały udzielił Naczelnik WOK, p. M. Zdrojewski,
wyjaśniając m.in., że stawki dodatku funkcyjnego za pełnienie funkcji kierowniczych
w poszczególnych jednostkach oświatowych nie zmieniły się od 2018 r. W związku
z tym Burmistrz wyszedł z inicjatywą, aby dostosować je do obecnej sytuacji.
Następnie omówił szczegóły dokonywanych zmian, takich, jak np. przejście
z systemu kwotowego na widełkowy. Maksymalnie poziom dodatków funkcyjnych

wzrośnie o 50 %, z małymi wychyleniami w kwestii zaokrąglania kwot. Druga zmiana
dotyczy dodatku motywacyjnego. Dodał, że zmiany te weszłyby w życie ze skutkiem
od 1 września bieżącego roku. Radna, p. B. Gil, zapytała, czy powodzenie tego
projektu, powodzenie propozycji Pana Burmistrza, zależy od tego, czy Rada Miejska
to zatwierdzi, czy nie. Pan Zdrojewski powiedział, że dokładnie tak jest.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w
jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto
Sierpc.
Rada w głosowaniu: 11 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
467/LXI/2022 RM ws. przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w
jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto
Sierpc - załącznik nr 5
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński
BRAK GŁOSU (2)
Piotr Łukasz Rzeszotarski, Jerzy Zbigniew Stachurski
NIEOBECNI (2)
Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska
9. Uchwała RM ws. przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu na lata 2022
- 2023 przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 330/XLII/2021 z dnia 31 marca
2021 roku.
W tym punkcie o scharakteryzowanie uchwały Przewodniczący RM poprosił
Dyrektora „EMPEGEK”, p. P. Pakiełę, który omówił zakres planów budowy sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022 – 2023. Szczególną uwagę poświęcił
modernizacji ul. Narutowicza, na którą Marszałek Województwa Mazowieckiego
przekazał 4 mln zł oraz budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Chopina. Na rok 2023
zaplanowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków, drugi etap.

Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu na lata 2022
- 2023 przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 330/XLII/2021 z dnia 31 marca
2021 roku.
Rada w głosowaniu: 11 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
468/LXI/2022 RM ws. przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu
na lata 2022 - 2023 przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 330/XLII/2021 z dnia
31 marca 2021 roku - załącznik nr 6
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński
BRAK GŁOSU (2)
Piotr Łukasz Rzeszotarski, Jerzy Zbigniew Stachurski
NIEOBECNI (2)
Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska
10. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Omówienia projektu tej uchwały dokonała w/z Naczelnika WAG, p. K. Szymańska,
która poinformowała, że działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się przy
ul. Wiosny Ludów. Następnie odczytała uzasadnienie projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Rada w głosowaniu: 12 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
469/LXI/2022 RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej załącznik nr 7
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński,
Jerzy Zbigniew Stachurski
BRAK GŁOSU (1)
Piotr Łukasz Rzeszotarski

NIEOBECNI (2)
Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska
11. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
Omówienia projektu tej uchwały również dokonała w/z Naczelnika WAG,
p. K. Szymańska, odczytując uzasadnienie do projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
Rada w głosowaniu: 12 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
470/LXI/2022 RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej załącznik nr 8
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński,
Jerzy Zbigniew Stachurski
BRAK GŁOSU (1)
Piotr Łukasz Rzeszotarski
NIEOBECNI (2)
Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska
12. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat - ul. Braci
Tułodzieckich.
12. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat - ul. Braci
Tułodzieckich.
W tym punkcie także głos zabrała w/z Naczelnika WAG p. K. Szymańska, która
wyjaśniła, iż jest to kontynuacja umowy dzierżawy, z tym, że zostaje ona przedłużona
na 10 lat.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat - ul. Braci
Tułodzieckich.
Rada w głosowaniu: 12 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
471/LXI/2022 RM ws. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat - ul. Braci
Tułodzieckich - załącznik nr 9

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński,
Jerzy Zbigniew Stachurski
BRAK GŁOSU (1)
Piotr Łukasz Rzeszotarski
NIEOBECNI (2)
Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska
13. Uchwała RM ws. przyznania medalu "Zasłużony dla Miasta Sierpca".
W tym punkcie Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, oddał głos
Przewodniczącemu Komisji Weryfikacyjnej, p. S. Jaworowskiemu, który przedstawił
sposób procedowania wniosków, które wpłynęły do Biura Rady w sprawie
przyznania medalu "Zasłużony dla Miasta Sierpca". Odczytał też protokół z dnia
21 marca br., z posiedzenia komisji, podczas której zostały zaopiniowane
przedmiotowe wnioski, dla Pani Ewy Danuty Nowakowskiej, Dyrektor LO
w Sierpcu w latach 1998 – 2016 i Pana Wojciecha Adama Witkowskiego, artysty
malarza. Następnie odczytał uzasadnienie do wniosku przyznania medalu dla Pani
Nowakowskiej. Jego wnioskodawcą jest Radny, p. J. Stachurski. Odczytał również
pismo, jakie wpłynęło do Przewodniczącego RM od Radnej, p. B. Gil, dotyczące
wniosku Pani Nowakowskiej, które to zostało dalej przekazane obecnej Pani Dyrektor
LO, dr Ewie Jancewicz. Odpowiedź Pani Dyrektor także została odczytana przez
Przewodniczącego Komisji. Radna, p. B. Gil, powiedziała, że zabrakło jej
w uzasadnieniu wniosku wypowiedzi z tej placówki, w której Pani Nowakowska
pracowała, dlatego wystosowała takie pismo i podziękowała Radzie Pedagogicznej
za odpowiedź, ponieważ ułatwi to Radnej podjęcie decyzji.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. przyznania medalu "Zasłużony dla Miasta Sierpca".
Rada w głosowaniu: 12 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
472/LXI/2022 RM ws. przyznania medalu "Zasłużony dla Miasta Sierpca” - załącznik
nr 10
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński,
Jerzy Zbigniew Stachurski
BRAK GŁOSU (1)
Piotr Łukasz Rzeszotarski

NIEOBECNI (2)
Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska
Przed omawianiem kolejnego punktu Radna, p. B. Gil, poprosiła Przewodniczącego
RM o ogłoszenie 2 min. przerwy.
Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, ogłosił 2 min. przerwy.
14. Uchwała RM ws. przyznania medalu "Zasłużony dla Miasta Sierpca".
W tym punkcie Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, ponownie oddał głos
Przewodniczącemu Komisji Weryfikacyjnej, p. S. Jaworowskiemu, który omówił drugi
wniosek dotyczący przyznania medalu "Zasłużony dla Miasta Sierpca" dla Pana
Adama Wojciecha Witkowskiego. Jego wnioskodawcą jest Burmistrz Miasta Sierpca.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. przyznania medalu "Zasłużony dla Miasta Sierpca".
Rada w głosowaniu: 12 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
473/LXI/2022 RM ws. przyznania medalu "Zasłużony dla Miasta Sierpca” - załącznik
nr 11
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński,
Jerzy Zbigniew Stachurski
BRAK GŁOSU (1)
Piotr Łukasz Rzeszotarski
NIEOBECNI (2)
Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska
W tym punkcie posiedzenia sesji Przewodniczący RM, p. D. Malanowski, przekazał
prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu RM, p. W. Frydrychowiczowi.
15. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.
Omówienia projektu uchwały dokonała Skarbnik, p. K. Joniak, wymieniając
najważniejsze zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy. Najwyższa kwota,
czyli ponad 209 000 zł, otrzymana z Ministerstwa Finansów, przeznaczona jest na
dofinansowanie kształcenia dzieci z Ukrainy, kwoty przeznaczone na pomoc
społeczną. Zostały wprowadzone też nowe zadania inwestycyjne, takie jak budowa
parkingów i chodników przy ul. Dworcowej – kwota 150 000 zł, opracowanie
dokumentacji projektowej pod kątem dokonania odwiertów w celu
udokumentowania zasobów wód termalnych. Radna, p. B. Gil, poruszyła temat
braku remontu drogi na ul. Jana Pawła II, dodała jednak, iż wie, że Pan Burmistrz

stara się o pieniądze na ten cel i wyraziła nadzieję, że pieniądze na tę połataną
drogę się znajdą.
Głosowano w sprawie:
Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok..
Rada w głosowaniu: 10 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – podjęła Uchwałę
474/LXI/2022 RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok - załącznik nr 12
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Maciej Malanowski, Krzysztof
Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński
BRAK GŁOSU (3)
Dariusz Malanowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Jerzy Zbigniew Stachurski
NIEOBECNI (2)
Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska
16. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Sierpca za 2021 rok.
Wiceprzewodniczący RM, p. W. Frydrychowicz, poprosił o głos Pełnomocnika
Burmistrza ds. Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, p. Grzegorza Żelasko, który
przedstawił sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Sierpca za 2021 rok. Radna, p. B. Gil, zapytała, czy Pan Pełnomocnik sam
decyduje o wszystkich wydatkach, kiedy i gdzie można się zgłosić w sprawie
poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców, czy świetlica środowiskowa jest
wyposażona w książki, takie jak np. słownik ortograficzny, atlas świata, czy są one
wypożyczane, czy też każde dziecko ma je tylko do wglądu, czy była tylko jedna,
czy spotkania integracji rodzinnej się udały i ile było na nich rodzin, czy przy
wszystkich zajęciach sportowo – rekreacyjnych pracuje ten sam animator i czy jest
on wyposażony w odpowiedni sprzęt sportowy. W odpowiedzi na pierwsze pytanie
Pan Żelasko wyjaśnił, że decyzje o wydatkach podejmuje w porozumieniu z
pedagogami, z Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, z Panią Dyrektor,
ale również do jego obowiązków należy inicjowanie zadań i takie inicjatywy
przedstawia i wprowadza w życie. Jeśli chodzi o pozostałe pytania, są one
szczegółowe i pozostają w kompetencji Dyrektor MOPS w Sierpcu i Pełnomocnik nie
jest w stanie na nie odpowiedzieć. Jeśli chodzi o animatora, to jest ten sam, ma
odpowiednie wykształcenie, może prowadzić te działania. Odnośnie punktów
konsultacyjnych, to informacja jest wywieszona na drzwiach budynku MOPS i na
stronie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Sierpc.
Radna dopytała, czy ona bezpośrednio ma się zwrócić do Pani Dyrektor i czy duża
grupa dzieci przychodzi do świetlicy środowiskowej. Pan Żelasko odpowiedział, że
największa ilość dzieci przebywających w świetlicy to było 31 osób, w tym

uzależnionych od alkoholu 6 osób. Jeśli chodzi o pytania, to Pan Żelasko przekaże,
aby Pani Dyrektor MOPS odtworzyła je z nagrania sesji i wtedy udzieli odpowiedzi.
Radny, p. S. Jaworowski, zapytał, na czyj wniosek został dokonany zakup
wyposażenia dla instytucji Pożytku Publicznego, np. Wojewódzki Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie 5 000 zł. Pan Żelasko wyjaśnił,
że było to na wniosek dyrektora szpitala i jest to zgodne z przepisami, ponieważ nasi
petenci tam przebywają, leczą się. Radna, p. B. Gil, zadała pytanie dotyczące
finansowania ujętego na str. 3 sprawozdania i kwoty 26 626 zł. Pan Żelasko
odpowiedział, że jest to suma wszystkich pieniędzy przekazanych do wymienionych
w tej rubryce instytucji. Wypowiedź Pana Pełnomocnika doprecyzowała Skarbnik, p.
K. Joniak, wyjaśniając, że tu nikt nie otrzymał pieniędzy, te środki są w budżecie
miasta i one są realizowane przez budżet. Mogą być jedynie na czyjś wniosek
zaopiniowane i wydatkowane z budżetu. Nikt nie dostał pieniędzy, nie zostało
zasilone żadne inne konto, jedynie został zakupiony sprzęt. Te wydatki zostały
poczynione w Gminie Miasto Sierpc
i sprzęt, który został zakupiony, został wprowadzony do majątku Gminy Miasta Sierpc.
Pan Żelasko dodatkowo wyjaśnił jeszcze procedurę składania takiego wniosku.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca za
2021 rok.
Rada w głosowaniu: 10 – „za”, 0 – „przeciw’, 0 – wstrzym. się – przyjęła
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca za
2021 rok - załącznik nr 13
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Maciej Malanowski, Krzysztof
Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński
BRAK GŁOSU (3)
Dariusz Malanowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Jerzy Zbigniew Stachurski
NIEOBECNI (2)
Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska
17. Sprawy różne.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, p. W. Frydrychowicz, przypomniał Radnym o
składaniu oświadczeń majątkowych. Zaprosił też, w imieniu organizatorów na
obchody Jubileuszu 700 – lecia Miasta Sierpca oraz na imprezy towarzyszące w
dniach 7 – 8 maja br. Podał termin następnej sesji RM przypadający na dzień 25
maja br. Radny, p. S. Jaworowski, zabrał głos w sprawie nieformalnych przejść po
trawnikach i parkach, że może zasadne są te ścieżki, którymi właśnie ludzie chodzą.
Radny, p. K. Skrzyński, nawiązał do Komisji Bezpieczeństwa, które miało odbyć się z
udziałem konserwatora zabytków i o zwołaniu komisji wspólnie z adekwatną komisją

z Powiatu. Na temat wydeptywania tzw. dzikich ścieżek, nie przystosowanych do
uczęszczania, wypowiedział się jeszcze Burmistrz.
18. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady
p. W. Frydrychowicz, zamknął obrady LXI sesji Rady Miejskiej Sierpca.

Miejskiej,
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/-/
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/-/
Beata Kowalska

