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BURMISTRZ MIASTA SIERPCA
DOM KULTURY W SIERPCU

Posłowie Julia Pitera i Mirosław Koźlakiewicz podczas rozmowy
z burmistrzem, Markiem Kośmidrem i zastępcą, Zbigniewem Leszczyńskim.

SPOTKANIE NOWOROCZNE

i zakres determinują, jak zawsze, posiadane środki
finansowe, czyli budżet.

W ubiegłym roku, po stronie wydatków, były to
ponad 34 miliony złotych. Z tej kwoty największe nakłady
poniesione zostały na oświatę i edukacyjną opiekę
wychowawczą. Zadanie to zaabsorbowało ponad
12 milionów złotych i obejmowało zapewnienie
funkcjonowania, co roku na coraz wyższym poziomie,
dwóch szkół podstawowych, Gimnazjum Miejskiego, szkół
niepublicznych oraz czterech przedszkoli. Konsekwentnie
realizowaliśmy przyjętą, przed laty, zasadę inwestowania
w dzieci i młodzież. Dlatego nie szczędziliśmy, oczywiście
na miarę finansowych możliwości, środków na poprawę
bazy naszych placówek i jakości procesu edukacyjno
– wychowawczego. Również poprzez wspieranie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
Jak zawsze, przedmiotem naszej szczególnej troski było
wychowanie przedszkolne. Na ten cel wydaliśmy z budżetu
miejskiego około 2 milionów złotych, gdyż wychowanie
przedszkolne nie jest zasilane subwencją. Dzięki temu 54%
dzieci, populacji przedszkolnej objętych jest nie tylko
profesjonalną opieką wychowawczą, ale i edukacyjną,
co przekładać się będzie na ich dalsze losy. Warto, sądzę,
w tym miejscu zauważyć, że w kraju opieką przedszkolną
objętych jest około 40% dzieci.

Ważną i liczącą się pozycję w budżecie miejskim
stanowiła pomoc społeczna. Skorzystało z niej 916 rodzin
i ponad 2200 osób, a środki na ten cel to kwota prawie
9 milionów złotych. W jej zakres wchodziły takie zadania

W dniu 25 stycznia, w Sali widowiskowej Domu
Kultury odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne.
Przybyli na nie sierpeccy przedsiębiorcy i przedstawiciele
instytucji, organizacji pozarządowych i placówek,
dla których organem prowadzącym są władze miasta.
W uroczystości wzięli również udział parlamentarzyści:
Julia Pitera, Mirosław Koźlakiewicz i Andrzej Halicki oraz
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
Okolicznościowe listy przysłali, niemogący uczestniczyć
w spotkaniu: posłanka Jolanta Szymanek - Deresz i senator
Janina Felińska.

Dokonania samorządu miejskiego w ubiegłym roku
omówił w swoim wystąpieniu burmistrz, Marek Kośmider.

W trakcie spotkania tytułem „Ambasador Gospodar-
czy Miasta Sierpca” uhonorowano trzy zakłady. Otrzymały
je Muzeum Wsi Mazowieckiej, Mazowieckie Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu Zakład
w Sierpcu i Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Marjoss”.
Uchwały wraz z uzasadnieniem odczytał, Marek
Chrzanowski, przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca.

Szanowni Państwo!

Do tradycji naszych spotkań noworocznych należy
sumowanie dorobku i dokonań minionego roku. Ich skalę

Okolicznościowe wystąpienie burmistrza, Marka
Kośmidra, wygłoszone podczas Spotkania Noworocznego
– 25.01.2008 r.
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jak: pomoc w dożywianiu (470 tys. zł.), zasiłki okresowe
dla 402 rodzin (430 tys. zł.) oraz zasiłki rodzinne
i opiekuńcze – był to dalszy wydatek około 4 milionów
złotych. W ubiegłym roku wypłacono ponad 4700 dodatków
mieszkaniowych. Ich wartość to prawie 800 tys. zł.

Prawie milion złotych pochłonęły zaliczki
alimentacyjne. Od zobowiązanych do ich świadczenia
odzyskano niewiele ponad 20 tys. złotych. W zadaniach
pomocy społecznej, realizowanej, podobnie jak i wcześniej
wymienione, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
znajdowało się również prowadzenie stołówki, dożywianie
dzieci, udzielanie wsparcia w sytuacjach losowych oraz
wiele innych form skierowanych do osób niepotrafiących
rozwiązać swoich życiowych problemów.

Znaczne środki przeznaczyliśmy na prowadzenie
świetlicy środowiskowej i kontynuację monitoringu.
Prawie dwa i pół miliona złotych pochłonęła gospodarka
mieszkaniowa. Były to wydatki na wykup nieruchomości,
plany zagospodarowania przestrzennego, udział w budowie
bloku TBS-u i dotacja dla ZGM-u, na dofinansowanie
kosztów utrzymania zarządzanych zasobów mieszkanio-
wych. Niewiele mniej kosztowała gospodarka komunalna
i ochrona środowiska. W tym zakresie zadań mieściło się
zimowe i letnie utrzymanie miejskich ulic, ich oświetlenie,
utrzymanie zieleni i niezbędne w tym obszarze inwestycje.

Samorząd miejski przywiązuje dużą wagę

do szeroko rozumianej kultury. Cieszy nas, ciągle
wzbogacana, oferta programowa Domu Kultury i Biblioteki
Miejskiej. W minionym roku aktywność wymienionych
placówek oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej i innych
pracujących na rzecz kultury podmiotów – była wyjątkowo
widoczna, co zdaje się potwierdzać tezę, że Sierpc zasłużył

na miano Stolicy Kulturalnej Mazowsza.

Cieszy nas również niesłabnąca aktywność

Zarządów Osiedli w organizowaniu imprez rekreacyjno –

sportowych i coraz lepszym rozpoznawaniu potrzeb
mieszkańców, nawet w ich indywidualnym wymiarze.

Popieramy i wspieramy finansowo bogatą działal-
ność wydawniczą i popularyzatorską. Jest to bezcenny
wkład do historii i kultury lokalnej. Powodowani potrzebą

zachowania potomnym naszej najnowszej historii,
powołaliśmy Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta.

Od 17 lat finansujemy z budżetu działalność ZHP
i miejską orkiestrę młodzieżową. Na nasze wsparcie mogły

liczyć różne formy aktywności sportowej. Na kulturę
fizyczną przeznaczyliśmy w ubiegłym roku 235 tysięcy
złotych. Były to środki dla klubów sportowych
i na utrzymanie stadionu. W ubieg łym roku
reaktywowaliśmy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jego
podstawowym zadaniem, poza administrowaniem bazą,
będzie organizowanie i koordynowanie życia sportowego
w mieście.

Cenimy bardzo i wspieramy finansowo działalność

pozarządowych stowarzyszeń i organizacji pożytku
publicznego. W ubiegłym roku na zaproponowane przez
nie programy przeznaczyliśmy ponad 200 tysięcy złotych.

Szanowni Państwo!

W swoim wystąpieniu starałem się zobrazować,
z konieczności w sposób bardzo syntetyczny, skalę i zakres
zadań, które samorząd miejski musi w codziennej pracy
podejmować i rozwiązywać. Uznałem za stosowne o nich
powiedzieć, bo nie są często, na co dzień, zauważane
oczami mieszkańców. W ich optyce najczęściej pojawiają
się inwestycje. I im chciałbym teraz kilka zdań poświęcić.

Na zadania inwestycyjne przeznaczyliśmy
w ubiegłym roku 6 milionów złotych, co stanowi 20,4%
budżetu. Zakres ilościowy podjętych w ubiegłym roku
przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych
i remontowych był wyjątkowo duży. Dlatego, ze względu
na czas, ograniczę się do najważniejszych. Na inwestycje
w placówkach oświatowych. przeznaczyliśmy milion
114 tysięcy złotych. Za tę kwotę przebudowaliśmy boiska
przy Szkole podstawowej nr 3, zmodernizowaliśmy
Przedszkole nr 4 i sfinansowaliśmy projekt boiska i hali
sportowej dla Gimnazjum Miejskiego. W ramach programu
rozbudowy i modernizacji Domu Kultury, za 477 tysięcy
złotych wykonaliśmy remont dachu na tym obiekcie.
Półtora miliona złotych wyniósł udział miasta w budowie
bloku TBS-u. Kwotą ponad 300 tysięcy złotych
wspomogliśmy nasz sierpecki szpital poprzez zakup
sprzętu medycznego, umorzenie podatków i zakup jeszcze
niepotrzebnych na dzień dzisiejszy miastu gruntów.

Liczącą się pozycję w wydatkach budżetowych
stanowiły remonty i modernizacja chodników i dróg.
Były to takie, między innymi, przedsięwzięcia, jak budowa
ulicy Zawiszy Czarnego, przebudowania skrzyżowania
Piastowskiej z Wiosny Ludów, wraz z sygnalizacją
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