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SPOTKANIE NOWOROCZNE 2012 

3 lutego 2012 roku, w sali gimnastycznej Liceum  
Ogólnokształcącego w Sierpcu, odbyło się tradycyjne  
Spotkanie Noworoczne. Po raz drugi jego organizatorami byli: 
starosta sierpecki – Jan Laskowski, burmistrz Sierpca – Marek 
Kośmider oraz wójtowie gmin. 

W spotkaniu, które prowadzili: Ewa Nowakowska –  
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu oraz Marek 
Zdrojewski – Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia 
Urzędu Miejskiego, uczestniczyli: Radni Miejscy wraz  
z szefami jednostek organizacyjnych miasta, Radni Powiatowi 
wraz z szefami powiatowych jednostek organizacyjnych,  
wójtowie sierpeckich gmin wraz z przewodniczącymi rad 
gminnych oraz dyrektorzy placówek oświatowo-
wychowawczych, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, 
instytucji i zakładów pracy, organizacji pozarządowych  
i społecznych, przedstawiciele mediów. 

Gośćmi specjalnymi byli: Piotr Zgorzelski, Mirosław Koź-
lakiewicz – posłowie na Sejm RP, Adam Struzik –  
Marszałek Województwa Mazowieckiego, ksiądz dziekan 
Andrzej Więckowski. 

Starosta i Burmistrz, w swoich wystąpieniach, odnieśli się 
do najważniejszych dokonań ubiegłego roku, podkreślili zna-
czenie współdziałania samorządów, podziękowali za pracę w 
tworzeniu wspólnego dobra oraz życzyli sukcesów  
i pomyślności w roku bieżącym. Kurtuazyjne wystąpienia 
wygłosili także goście. Noworoczny toast wzniosła Jadwiga 
Przedpełska – wójt gminy Mochowo. 

Oprawę artystyczną imprezy zapewnili: zespół wokalny 
„Duszki” prowadzony przez Dorotę Nawrocką z Liceum Ogól-
nokształcącego i sierpecki zespół „Anastas”. 

 Stanisław Majchrzak 

BURMISTRZ, MAREK KOŚMIDER,  
W SWOIM WYSTĄPIENIU POWIEDZIAŁ: 

Szanowni Państwo 

...Po raz drugi spotykamy się 
w gronie wszystkich samorządow-
ców powiatu sierpeckiego. I nie 
przypadkowo, gdyż wiele nas 
łączy. Przede wszystkim bliska 
nam Ziemia Sierpecka i jej bogata 
historia, z której możemy być 
dumni.  

W bieżącym roku obchodzić 
będziemy sześćset dziewięćdzie-
siątą rocznicę lokacji Sierpca, 
stolicy naszego regionu. Będzie to 

dobra okazja do integracji społeczności naszych samorządów. 
Ale łączy nas przede wszystkim współczesność, stawiająca 

przed nami często niełatwe problemy. Wiele z nich możemy  
i powinniśmy rozwiązywać wspólnie. Bo tak łatwiej i taniej. 

Przykładem działań, służących naszemu wspólnemu  
dobru, mogą być dwie duże, o wartości ponad 31 milionów, 
inwestycje, zrealizowane w ubiegłym roku przez samorząd 
miejski. 

Jedną z nich jest Regionalny Zakład Gospodarki  
Odpadami, który dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicz-
nym, pozwoli wdrożyć system segregacji odpadów, wpłynie na 
ochronę środowiska i poprawi jakość życia mieszkańców  
naszego regionu. 

Skala możliwości powstałych w Rachocinie instalacji prze-
kracza potrzeby naszego powiatu. Dlatego zawarliśmy poro-
zumienie z burmistrzami i wójtami sąsiadujących jednostek 
terytorialnych dla wspólnego użytkowania tego obiektu. Jego 
sygnatariuszami jest trzynaście samorządów.  

Potrzeby regionu w zakresie kultury spełniać będzie  
druga z ubiegłorocznych inwestycji – zmodernizowany  
i rozbudowany Dom Kultury.  

Nie ulega wątpliwości, że życie postawi przed nami kolejne 
wyzwania, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć... 

MINIONY ROK W OCENIE  
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA 

Gdy myślę o minionym roku, to w swej ocenie nie mogę 
oderwać zdarzeń z tego okresu od tego, co było wcześniej, 
ponieważ w poprzedniej kadencji samorządu byłem także 
przewodniczącym Rady Miasta. 

W 2011 roku kończyliśmy 
dwie poważne inwestycje, 
współfinansowane z funduszy 
unijnych, a inwestycje te zaczę-
ły się w poprzedniej kadencji. 
Na wysypisku śmieci w Racho-
cinie w grudniu ub. r. została 
uruchomiona instalacja do se-
gregacji odpadów komunalnych 
o wartości 16 mln zł. Zbliżała 
się do finału modernizacja 
Sierpeckiego Domu Kultury 
przekształconego w Centrum 

Kultury i Sztuki. Otwarcie tego obiektu nastąpi 27 kwietnia br. 
Te dwie inwestycje bardzo wiązały budżet Miasta i wszystkie 
trudne, ale konieczne decyzje finansowe Rada podjęła w duchu 
odpowiedzialności. Obecny rok 2012 będzie czasem, w którym 
dokona się prawdziwy rozruch obu obiektów.  

Przekonamy się, jakie poniesiemy koszty eksploatacyjne  
i jakie będą efekty ich funkcjonowania. Nie mam wątpliwości, 
że te dwie inwestycje infrastrukturalne są ogromnymi zdoby-
czami Miasta i dźwigają nas na wyższy poziom cywilizacyjny. 

Miniony rok był burzliwy także pod względem  
politycznym. Po wyborach w listopadzie 2010 r. 10-osobową 
koalicję w Radzie utworzyła Zgoda, SPS i radni z KWW NwS.  
1 czerwca 2011 r. zawiązała się nowa 8-osobowa większość 
złożona z radnych AC, SPS i radnego z KWW NwS.  
Należałem do inicjatorów dokonania takiej zmiany.  

Z perspektywy minionych miesięcy widzę, że zmiana  
była potrzebna i i jest korzystna dla Miasta. Widać to po  
efektach pracy Komisji Rady, które bardzo dynamicznie  
podeszły do rozwiązywania szeregu problemów dotyczących 
Miasta. Dla mnie jako przewodniczącego Rady ważna jest 
każda z Komisji, aktywność każdego z przewodniczących 
Komisji. Wszystko, co zrobili radni w Komisjach, znajdowało 
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potem swój finał na sesjach Rady w formie uchwał i stanowisk  
ukierunkowujących pracę Burmistrza. 

Pragnę podkreślić na podstawie mojego wieloletniego do-
świadczenia samorządowego, że dopiero od połowy roku 2011 
Rada Miasta zaczęła aspirować do roli partnera Burmistrza.  

W Radzie Miasta, tak jak 
w każdym ciele przed-
stawicielskim, jest obec-
na polityka. Był i jest w 
Radzie podział na koali-
cję i opozycję. Niemniej 
jednak wśród radnych 
dominuje  poczucie soli-
darności, jeżeli idzie  
o obronę interesu Miasta. 

Przypomnę zdarzenie, 
kiedy to koalicja PSL  

i Zgody w Powiecie zwróciła się do Rady Miasta z wnioskiem 
o pozwolenie na utworzenie nowego gimnazjum przy Liceum 
ogólnokształcącym.  Wówczas rządząca Miastem koalicja tej 
samej Zgody i SPS-u oraz pozostali radni sprzeciwili się temu 
wnioskowi, tzn. radni Zgody z Miasta sprzeciwili się radnym 
Zgody z Powiatu. 

Inny przykład. Wiosna 2011 r. ujawniła dramatyczny stan 
dróg gruntowych za ul. Kościuszki i za torami. Na poprawę 
tego stanu rzeczy nie było w budżecie środków. Apele radnych 
Zbigniewa Mroczkowskiego (SPS) i Jerzego Stachurskiego 
(AC) nie docierały do Burmistrza. Doszło do głosowania  

podczas sesji Rady w tej kwestii. Wówczas wszyscy jednogło-
śnie przegłosowali stanowisko, że Burmistrz ma wykonać 
określone roboty drogowe nawet za cenę zaciągnięcia kredytu. 
I prace  te zostały wykonane bez udziału kredytu. 

Podając te przykłady 
pragnę podkreślić, że 
wśród radnych zawsze 
zwycięża rozsądek i my-
ślenie o dobru Miasta. 

Nie mogę potraktować 
minionego roku jako za-
mkniętej całości choćby 
dlatego, że żywa jest 
wciąż sprawa relacji mię-
dzy SP Nr3, a Leonium, 

pozostaje otwarta kwestia małej i dużej obwodnicy, nie wiemy, 
jak będzie funkcjonować instalacja do segregacji śmieci,  
czy do zmodernizowanego SDK będą walić tłumy, trzeba wró-
cić do kwestii statusu ZGM, itd. Przegląd problemów, które 
stają przed nami, zawierają noty przewodniczących Komisji 
Rady.  

Ten 2012 rok będzie trudniejszy niż poprzedni, ale wierzę, 
że poradzimy sobie. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca 
 Marek Chrzanowski

KOMISJE RADY W 2011 ROKU 

KOMISJA REWIZYJNA 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sierpcu została  
wybrana zgodnie ze Statutem Miasta Sierpca. Komisja  
Rewizyjna pracuje w składzie: Barbara Gil – przewodnicząca 
oraz członkowie: Maria Krystyna Szklarska, Janusz Buczyński, 
Wojciech Bogdan Mielczarek, Krzysztof Rudowski.  

Rada Miejska w Sierpcu – na VI sesji w dniu 09.02.2011 
roku – zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 
– wraz z terminami wykonania. Plan pracy obejmował następu-
jące zadania: 

1. Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Sierpcu. 

2. Na jakich zasadach wynajmuje i użytkuje część budynku 
Szkoły Nr 3 w Sierpcu – Gimnazjum „Leonium” w 
Sierpcu ( marzec 2011 r.) 

3. ZGM- rozpoczęcie kontroli do końca kwietnia 2011 r. 
4. Ocena realizacji budżetu Miasta Sierpca za 2010r.  

ze szczególnym uwzględnieniem wydatków UM  
w Sierpcu poza-przetargowych i nie związanych  
z administrowaniem (maj 2011 r).  Absolutorium dla 
Burmistrza Miasta (czerwiec 2011r.). 

5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 
2011 roku (sierpień-wrzesień 2011r.). 

6. ZGM dalsza część kontroli - październik i listopad 2011 r. 
7. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2011 r. oraz  

opracowanie planu pracy na 2012 rok (grudzień 2011 r.). 

Stosownie do paragrafu 25. punkt 6. Statutu Miasta Sierpca 
Komisja Rewizyjna oczekuje, że sprawy pilne, nie wymienione 
w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej mogą być wpro-
wadzone do prac Komisji na polecenie Rady Miejskiej albo na 
polecenie Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Komisja Rewizyjna z wielką 
troską o sprawy Miasta -  
pochyliła się nad statutową 
działalnością Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sierpcu. Następnie badała 
„Na jakich zasadach wynaj-
muje i użytkuje część budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 3  
w Sierpcu – Gimnazjum Leo-
nium w Sierpcu, Rozpoczęta 
została kontrola w ZGM w 
Sierpcu. Wskutek niejasnej 
sytuacji co do korzystania  

z kserokopii dokumentów poza budynkiem ZGM – kontrola 
nie została zakończona w 2011 roku. 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sierpcu dostosuje 
swoją pracę do oceny prawnej w tej sprawie i zakończy kontro-
lę w I kwartale 2012 roku. 

Komisja Rewizyjna bardzo wnikliwie sprawdzała realizację 
budżetu Miasta Sierpca za 2010 rok. Oceniała realizację budże-

JERZY STACHURSKI 

ZBIGNIEW MROCZKOWSKI 
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tu i wypowiadała się w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Miasta. 

Najwięcej czasu w 2011 roku  Komisja Rewizyjna poświę-
ciła na kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, której 
tematem było „Na jakich zasadach wynajmuje i użytkuje część 
budynku Szkoły Nr 3 w Sierpcu  Gimnazjum Leonium w 
Sierpcu”. 

 
 

W styczniu 2012 roku Komisja Rewizyjna  pracowała jesz-
cze nad projektem planu pracy Komisji, który powstał w grud-
niu 2011 roku, i przedstawiony został Radzie Miejskiej w 
Sierpcu do zatwierdzenia na sesji Rady Miejskiej 30 stycznia 
2012 roku.  Komisja Rewizyjna (do 29.01.2012 r.) obradowała 
18 razy i przeprowadziła 3 kontrole. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
 Barbara Gil 

9 stycznia 2012 r. 

KOMISJA GOSPODARCZA RADY  

MIASTA SIERPCA w 2011 ROKU 

Komisja Gospodarcza 
wybrana została w skła-
dzie: Wojciech Jaworow-
ski - przewodniczący 
Komisji oraz członkowie: 
Wiesław Rypiński, Janusz 
Buczyński oraz  Krzysztof 
Rudowski. W tym skła-
dzie Komisja pracowała 
przez pierwsze półrocze 
2011 roku. 

Po zmianach koalicyj-
nych, które nastąpiły  
1 czerwca 2011r., jej 
skład się zmienił na na-

stępujący: Wojciech  Mielczarek - przewodniczący Komisji 
oraz członkowie: Janusz Buczyński, Krzysztof Rudowski, 
Wojciech Jaworowski, Jerzy Stachurski, Zdzisław Dumowski, 
Adam Malinowski, Maria Szklarska, Dariusz Malanowski, 
Sławomir Łojek. 

W styczniu 2011r. zatwierdzono plan pracy Komisji na 
pierwsze półrocze. Omówiono aktualną sytuację w handlu  

i usługach, w tym na targowiskach. W lutym zgodnie z planem 
oceniono pozyskiwanie funduszy unijnych przez samorząd 
sierpecki, omówiono temat Jeziórek, a konkretnie docelowego 
ich zagospodarowania oraz omówiono sytuację mieszkaniową 
w mieście w kontekście lokali komunalnych, TBS i socjalnych. 

Ponadto w pierwszym półroczu 2011 r. opiniowano  
materiały na sesje Rady Miasta, zajmowano się problematyką 
Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, opiniowano 
podział środków finansowych dla Zarządów Osiedli,  
a także opiniowano sprawy bieżące dotyczące bezpośrednio 
mieszkańców naszego miasta. 

Po zmianach koalicyjnych i rozszerzeniu składu Komisji 
Gospodarczej do 10 radnych oraz po przejęciu kierowania 
Komisją przez Wojciecha Mielczarka nastąpiło zdynamizowa-
nie prac Komisji. Podejmowano tematykę dotyczącą  
strategicznych problemów Miasta, a podjęte ustalenia  finali-
zowano między innymi w formie Stanowiska Rady Miasta. 

W ten sposób dodatkowo za wygospodarowane środki bu-
dżetowe w 2011 roku utwardzono kilka ulic na osiedlu domów 
jednorodzinnych Mieszka I oraz za ulicą Kościuszki, wykona-
no chodnik i nawierzchnię asfaltową w ulicy Mickiewicza oraz 
wykonano kompleksowy remont ul. Tysiąclecia. 

KOMISJA REWIZYJNA   
w pełnym składzie:  
Barbara Gil,  
Maria Szklarska, 
Krzysztof Rudkowski,  
Janusz Buczyński,  
Wojciech Mielczarek 

WOJCIECH MIELCZAREK 
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Aktywność Komisji Gospodarczej w drugim półroczu  
2011 r. spotkała się z dobrym odbiorem ze strony mieszkańców 
Sierpca. Nasiliło się zjawisko,  gdzie mieszkańcy z problemami 
zwracają się często bezpośrednio do Komisji, pomijając szcze-
bel administracyjny. Takich spraw było wiele.  

W celu ich załatwienia Komisja spotkała się z mieszkań-
cami ul. Płockiej 14a-14d w sprawie uciążliwości dojazdowych 
oraz z handlowcami przy ul. Zielonej w związku z trudnościa-
mi dojazdowymi do placówek handlowych i brakiem miejsc 
parkingowych w tym rejonie. Komisja rozpatrzyła pozytywnie 
pismo mieszkańców ulicy Malinowej w sprawie budowy drogi 
z ich wkładem własnym. Rozpatrzono prośbę mieszkańców 
bloku przy ul. Armii Krajowej 2 w sprawie dofinansowania  
z budżetu miasta remontu w celu wykonania go jako komplek-
sowego i całościowego. Finał tej ważnej decyzji będzie w roku 
2012.  

Zaopiniowano pismo przedsiębiorców firm przy ulicy  
Instalatorów w sprawie wykonania oświetlenia i budowy  
wodociągu w tej ulicy. W roku bieżącym zadania te zostaną 
wykonane w całości. Na prośbę mieszkańców uliczki przy 
stadionie zamontowano w trybie natychmiastowym oświetlenie 
i utwardzono dojazd do posesji mieszkańców. Zaopiniowano 
pozytywnie wiele spraw dotyczących mieszkańców mniejszej 
wagi. 

W czerwcu 2011 roku Komisja Gospodarcza odbyła  
wyjazdowe posiedzenie na składowisku odpadów komunal-
nych w Rachocinie i dokonała oceny inwestycji łącznie  
z sortownią odpadów komunalnych i niecką do składowania 
azbestu. Z uwagi na trudne wyzwania przed samorządami  
w tym obszarze Komisja Gospodarcza wyjątkowo uważnie się 
temu przygląda. 

Co więcej zaplanowaliśmy i zrobiliśmy w drugim  
półroczu 2011 roku jako Komisja Gospodarcza? 

1. Stanowiskiem w sprawie dodatkowych inwestycji 
daliśmy sygnał Burmistrzowi jako organowi 
wykonawczemu, iż jako radni koalicyjni jesteśmy 

zdeterminowani i będziemy za pośrednictwem ciał 
statutowych kształtować zdrowe dla miasta decyzje. 

2. Wypracowaliśmy nowe spojrzenie na kwestię budowy 
dużej obwodnicy Miasta Sierpca i nadaliśmy sprawie 
nowy bieg. Finałem naszych działań było wystosowane 
pismo do Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej  w imieniu trzech samorządów.  
To z inicjatywy obecnej koalicji i ich przedstawicieli w 
Komisji Gospodarczej w tę ważną sprawę włączył się  
również samorząd Powiatu Sierpeckiego i samorząd 
Gminy Sierpc. 

3. We wrześniu jako Komisja Gospodarcza dokonaliśmy 
analizy wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 
2011 roku. 

4. Dzięki naszej uporczywości doprowadzono do 
uporządkowania  terenów przy ul. Paderewskiego, a tym 
samym otwarcie możliwości sprzedania tych terenów 
potencjalnym inwestorom pod zabudowę mieszkaniową. 

5. Jako Komisja Gospodarcza wskazaliśmy obszary 
gospodarcze, które w naszej ocenie powinny być  
zreformowane, tak aby zarówno samorząd jak  
i pracownicy tych jednostek odnieśli z tego wymierne 
korzyści. 

W sprawach o wiązanej tematyce i odpowiedzialności od-
byliśmy wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej  
i Społecznej gdzie tematem wiodącym było budownictwo 
mieszkaniowe. 

Mogę jako przewodniczący Komisji Gospodarczej z pod-
niesioną głową stwierdzić, iż Komisja Gospodarcza Rady Mia-
sta w roku 2011 pracowała bardzo intensywnie, a zwłaszcza w 
drugiej połowie 2011 roku po jej rozszerzeniu i przejęciu od-
powiedzialności przez obecną koalicję w Radzie. 

 Przewodniczący Komisji Gospodarczej 
 Wojciech Mielczarek

KOMISJA SPOŁECZNA 

Komisja Społeczna zosta-
ła zatwierdzona uchwałą RM 
Nr 8/II/2010 z dnia 
13.12.2010 r. W okresie 
13.12.2010r. - 30.06.2011r. 
Komisji przewodniczył  
Dariusz Malanowski. Na sesji 
RM w dniu 01.06.2011 r. na 
mocy uchwały Nr 78/X/2011 
skład Komisji został rozsze-
rzony o 2 radnych, a jej  
nowym przewodniczącym 
został Zdzisław Dumowski. 

 Od tego dnia Komisja Społeczna liczy 11 radnych. Tworzą ją: 

• Janusz Buczyński,  
• Zdzisław Dumowski,  
• Wojciech Jaworowski,  
• Sławomir Łojek,  

• Dariusz Malanowski,  
• Adam Malinowski,  
• Wojciech Mielczarek,  
• Krzysztof Rudowski,  
• Wiesław Rypiński,  
• Jerzy Stachurski,  
• Maria Szklarska. 

Do Komisji nie należą jedynie trzej przewodniczący Rady 
Miasta oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej z uwagi na 
ograniczenia statutowe. 

Obszar zadań samorządu miejskiego, którym zajmuje się 
Komisja Społeczna, obejmuje oświatę, kulturę i sport, opiekę 
społeczną, problematykę mieszkań komunalnych, pracę  
Zarządów Osiedli. 

Komisja Społeczna w 2011 r.: 

1. Opiniowała projekty uchwał przedkładanych RM do 
uchwalenia, które dotyczyły tematyki objętej zakresem 
kompetencji Komisji. 

ZDZISŁAW DUMOWSKI 
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2. Zbadała sytuację w Gimnazjum Miejskim w kontekście 
wniosku Rady Powiatu o wyrażenie zgody na utworzenie 
nowego publicznego gimnazjum przy Liceum 
Ogólnokształcącym. Komisja odniosła się do tej 
propozycji negatywnie. Niż demograficzny widoczny w 
Gimnazjum spowodował, że liczba uczniów w ciągu  
10 lat zmniejszyła się o połowę. W Gimnazjum pojawiły 
się puste sale lekcyjne i wystąpiło zjawisko nadmiaru 
kadry nauczycielskiej w stosunku do aktualnych potrzeb 
szkoły. Wyrażenie zgody na utworzenie nowego 
gimnazjum (wobec 2 prywatnych już istniejących) 
oceniono jako działanie godzące w interes Gimnazjum 
Miejskiego. Stanowisko Komisji znalazło poparcie 
radnych podczas głosowania na sesji Rady Miasta. 

3. Zbadała w formie wizji lokalnych funkcjonowanie 
miejskich jednostek organizacyjnych: MOPS-u, MOSiR-
u, MBP i PDDMS. 

4. Zainicjowała przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-
integracyjnym dla mieszkańców M. Sierpcu na bazie 
obchodów 690-lecia lokacji Miasta Sierpca. Został 
powołany Komitet organizacyjny obchodów z 
burmistrzem na czele złożony z grupy radnych  
i kierowników placówek kultury. Komitet nawiązał 
współpracę z organizacjami pozarządowymi, które 
chciały się w łączyć w realizację obchodów.  

5. Zainicjowała wprowadzenie od 2012 r. nowych zasad 
finansowania działalności Zarządów Osiedli, które maja 
otrzymywać kwotę bazową w wysokości 5000 zł bez 
względu na liczebność osiedla oraz dodatkowo kwotę  
w wysokości 0,5 zł na każdego mieszkańca osiedla. 
Dzięki temu w 2012 r. budżety niektórych Zarządów 
Osiedli wzrosną nawet do 7500 zł. 

6. Zainicjowała wprowadzenie zmian do Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego M. Sierpca 
umożliwiających budowę nowego stadionu sportowego 

wraz z zapleczem przy ul. Targowej na działkach 
miejskich (b. targowica + działki przyległe od strony 
zachodniej) jak też określiła zakres prac 
modernizacyjnych niezbędnych do wykonania na 
stadionie miejskim przy SDK. Stadion ten jest potrzebny 
zarówno szkołom jak i MKS „Kasztelan”. Remont 
stadionu obejmie renowację płyty boiska łącznie  
z przykryciem jej sztuczną trawą oraz przebudowę trybun 
w ten sposób, aby pod nimi znalazły się szatnie i zaplecze 
sanitarne. 

7. Badała możliwość powierzenia miejskiej spółce TBS 
zadanie administrowania miejskimi zasobami 
mieszkaniowymi. Miasto nie buduje mieszkań  
komunalnych. Z uwagi na wygaszenie przez rząd 
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie buduje już 
mieszkań na wynajem. Miasto począwszy od roku 1990 
nie buduje mieszkań komunalnych. Na mieszkania  
o charakterze socjalnym wykorzystuje się pozyskiwane 
przez samorząd przy różnych okazjach powierzchnie 
mieszkalne lub adaptując do tych celów posiadane 
miejskie obiekty. Od 1992 r. administrowaniem 
mieszkaniami komunalnymi zajmuje się ZGM, jednostka 
organizacyjna miasta bez osobowości prawnej.   
W ostatnich 4 latach liczba budynków zarządzanych 
przez ZGM zmniejszyła się  z 29 do 26,  co przekłada się  
na zmniejszenie liczby lokali z 157 do 141. TBS  
w analogicznym okresie zwiększył stan posiadania z 4 do 
5 budynków, co w przełożeniu na lokale oznacza wzrost 
ze 112 do 165. Wobec pełnienia przez ZGM i TBS w 
odniesieniu do miejskich zasobów mieszkaniowych tej 
samej funkcji administracyjnej narzuca się racjonalna 
koncepcja powierzenia administracji tymi budynkami  
i lokalami wybranej jednostce. Zasadne jest, aby tą  
jednostką był TBS z uwagi na swą formułę prawną.  
Dotacja z budżetu Miasta do mieszkań komunalnych 
byłaby utrzymana. 

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Społecznej 7 lutego 2012 r. w Pierwszej Prywatnej Szkole Podstawowej 

i Niepublicznym Gimnazjum prowadzonym przez Danutę Żuławik.
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8. Analizowała następstwa umowy Miasta i Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na 
dofinansowanie modernizacji SDK ze środków 
Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. SDK nosi teraz oficjalną nazwę Centrum 
Kultury i Sztuki. Na dyrektorze SDK spoczywa 
obowiązek osiągnięcia kilku założonych wskaźników 
rezultatu,  
z których najłatwiejszy to utworzenie 8 nowych etatów. 
SDK ma się wykazać nowymi formami działalności  
i roku 2012 odnotować udział 15000 uczestników na 
swoich imprezach. Przez 5 lat działalność SDK będzie 
monitorowana szczególnie pod kątem dochodowym,  
tzn. działalność SDK nie może przynosić zysku.  

9. Zainicjowała uregulowanie zasad redagowania  
i wydawania biuletynu Rady i Burmistrza „Nasz Sierpc”. 
Regulacja została przyjęta przez Radę Miasta w formie 
uchwały. Celem wprowadzenia zasad było zwiększenie 
obecności  radnych na łamach biuletynu oraz wpływu 
Rady na kształt biuletynu. Powołano zespół redakcyjny. 
Radę w zespole reprezentują Kazimierz Czermiński  
i Zdzisław Dumowski, a Burmistrza – Zbigniew 
Leszczyński i Stanisław Majchrzak. 

10. Zaangażowała się w rozwiązanie problemu finansowania 
MKS „Kasztelan” w 2012 r. „Kasztelan” w mijającym  
4-leciu osiągnął niewątpliwy sukces, wracając do IV ligi 

w piłce nożnej i wchodząc do II ligi w piłce ręcznej. 
Sukces w piłce nożnej jest wynikiem kosztownego 
importu aż 9 zawodników z Płocka. Ceną za to jest  
80 tys. dług Klubu i zapowiedziane wycofanie się w  
2012 r. browaru jako głównego sponsora. Zarząd 
„Kasztelana” w tej nowej sytuacji postawił przed 
samorządem oczekiwania finansowe, którym Miasto nie 
może sprostać. Komisja sformułowała stanowisko ws. 
dotacji dla MKS „Kasztelan” w roku 2012. Komisja 
uznała, że utrzymanie się drużyn Klubu w 
dotychczasowych tabelach rozgrywek w piłce nożnej  
i piłce ręcznej służy prestiżowi Miasta, ale dotacja 
miejska dla MKS „Kasztelan” w 2012 r. może 
maksymalnie sięgnąć 200000 zł. Sformułowano 
krytyczną ocenę postawy Zarządu Klubu, który 
zrezygnował z działań marketingowych typu Bal 
Sportowca zawsze przynoszącego znaczne dochody. 
Powtórzono sugestię, że w Zarządzie Klubu brak 
zamożnych przedsiębiorców. Wyrażono oczekiwanie, że 
przewidziane na marzec 2012 r. Walne Zgromadzenie 
Członków Klubu właściwie oceni sytuację Klubu  
i podejmie decyzje służące dobrze sierpeckiej piłce. 
 

 Przewodniczący Komisji Społecznej 
 Zdzisław Dumowski

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA 

Uchwałą nr 7/1 l/2010r. w 
dniu 13.12.2010r. został okre-
ślony skład osobowy Komisji 
Bezpieczeństwa Rady Miasta 
Sierpca. W skład Komisji 
Bezpieczeństwa weszli radni: 

1. Rypiński Wiesław Grzegorz - przewodniczący Komisji 

2. Rudowski Krzysztof - zastępca przewodniczącego 

3. Dumowski Zdzisław - członek 

4. Łojek Sławomir Dariusz - członek 

5. Jaworowski Sławomir Wojciech - członek 

6. Malanowski Dariusz - członek 

7. Malinowski Adam - członek 

8. Stachurski Jerzy Zbigniew - członek. 

Zgodnie z zatwierdzonym Planem Pracy na I i II półrocze 
Komisja odbyła 8 posiedzeń o różnorodnej tematyce dotyczą-
cej problemów mieszkańców Sierpca i tak: 

• Na pierwszym posiedzeniu zatwierdzono plan pracy na  
I półrocze 2011 r., zajęto się także kompleksowym 
utrzymaniem dróg w mieście podczas zimy, osoby 
odpowiedzialne za odśnieżanie i bezpieczeństwo w okresie 
zimy, tj. posypywanie chodników, usytuowanie skrzyń do 
piasku oraz ich uzupełnienie. 

• Na kolejnym posiedzeniu Komisja Bezpieczeństwa odbyła 
wizję lokalną dotyczącą ulic i parkingów miejskich  
i wniosła o uzupełnienie znaków drogowych w 
następujących miejscach: 

− parking na wprost Urzędu Miasta 
− oznakowanie sygnalizatora (strzałka zielona przy 

poczcie) 
− ul. Paderewskiego 
− ul. Tysiąclecia 
− parking na Jana Pawła II przed PROFIL-MED. 

Komisja skierowała wnioski do Pana Burmistrza: 

1. wyznaczyć strefę zakazu parkowania - znak B-36 ze 
strzałkami po 10 m w każdą stronę od wyjazdu z 
parkingu. 

2. naprzeciwko bloku Paderewskiego Nr 6 wyznaczyć na 
terenie miejskim parking dla podjazdów w takiej samej 
konfiguracji jak parkingi przed blokami nr 8 i 10. 

WIESŁAW RYPIŃSKI 
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Na trzecim posiedzeniu Komisja Bezpieczeństwa odbyła 
wizję lokalną dotyczącą zalewania prywatnych posesji na osie-
dlach za torami i na X-ach.  

Komisja wnioskowała do Pana Burmistrza o odwodnienie 
terenów, tj. wykonanie odwodnienia za pomocą wykopania 
rowów odwadniających oraz nawiezienie pospółki gruboziarni-
stej, co zostało wykonane w późniejszym terminie. 

Czwarte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa poświęcone 
było informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go na terenie miasta Sierpca w roku 2010. Spotkanie odbyło się 
w sali Urzędu Miasta w obecności przedstawiciela Powiatowej 
Komendy Policji z Sierpca i Komendanta Straży Miejskiej, 
którzy złożyli obszerne sprawozdanie (znajdujące się w doku-
mentacji w Biurze Rady). 

Komisja wnioskowała do Pana Burmistrza o ustawienie 
znaku „zakaz zatrzymywania się” przy ulicy Płockiej na wyso-
kości POLO ( wniosek został zrealizowany w późniejszym 
terminie). 

Drugi wniosek dotyczył ustawienia świateł przy przejściu 
dla pieszych na ulicy Płockiej. (Szkoła Podstawowa nr 2 zrea-
lizowano w późniejszym terminie). W sprawach różnych  
Komisja dyskutowała na temat sprawności i efektach monito-
ringu w mieście (5 kamer). 

Piąte posiedzenie Komisji odbyło się 13.06.2011 r. Komisja 
zajęła się problemem zieleni w mieście - stanem utrzymania, 
pielęgnacji, nasadzeniem drzew i krzewów (dotyczy tak par-
ków jak ulic i chodników). Naczelnik Wydziału Spraw Komu-
nalnych Pani Renata Górzyńska zapoznała radnych i zaproszo-
nych gości z przedmiotową kwestią. 

Szóste posiedzenie Komisji poświęcone było spotkaniu z 
projektantem Panem Piotrem Rzeszotarskim - architektem 
zieleni z Muzeum Wsi Mazowieckiej. Dotyczyło inwentaryza-
cji parków miejskich przy Sądzie (strona wschodnia i zachod-
nia). Ponadto Komisja wnioskowała do Pana Burmistrza  
o zwiększenie w budżecie na 2012 r. kwoty na Akcję LATO  
i Akcję ZIMA z 25000 zł do 30000 zł. 

Siódme posiedzenie dotyczyło spotkania z dzielnicowymi, 
na którym Pan Ryszard Witkowski - podinspektor z Wydziału 
Prewencji  KPP  przedstawił kolejno nowych dzielnicowych. 
Następnie każdy z dzielnicowych poinformował, jakie ulice 
wchodzą w rejon jego działania. Jednocześnie Pan Ryszard 
Witkowski poinformował członków Komisji o stanie bezpie-
czeństwa w mieście i gminie Sierpc w ostatnich 9 miesiącach.  

Komisja wnioskowała do Pana Burmistrza o : 

1. zamontowanie świateł pulsacyjnych na ulicy Kościuszki 
- wysepka na wysokości ulic Powstańców, Wojska 
Polskiego. 

2. Zlikwidowanie murku i pobudowanie zatoczki 
parkingowej przy ulicy Wiosny Ludów na długości od 
garaży przy Sądzie do przejścia dla pieszych. 

Ósme posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa dotyczyło pro-
blemu parkowania pojazdów w mieście oraz problemu bezpań-
skich psów. Wniosek Komisji: przeprowadzić rachunek eko-
nomiczny i rozważyć temat zakupienia i zamontowania par-
kometrów w mieście przy jednoczesnym założeniu, że środki 
finansowe z tego tytułu będą przeznaczone na rozbudowę ko-
lejnych parkingów. Natomiast zarząd nad parkometrami będzie 
sprawować Miasto. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
 inż. Wiesław Rypiński

PO SESJACH RADY MIEJSKIEJ 

W okresie od grudnia do marca odbyły się dwie Sesje Rady 
Miejskiej. Radni przyjęli uchwały w sprawach: 

− przeniesienia własności nieruchomości zamiennej w 
ramach odszkodowania 

− wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 

− uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta 
Sierpca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2012” 

− określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych 

− ustalenia kwot dotacji na rok 2012 
− zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2011 
− ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2011 
− protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej Sierpca 

− określenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych 
Rady Miejskiej Sierpca i przewodniczących zarządów 
osiedli oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

− zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca 
n a lata 2011-2021 

− stwierdzenia samorozwiązania klubu Radnych ,,ZGODA 
w Samorządzie'' Rady Miejskiej Sierpca 

− zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Sierpca na 2012 rok 

− przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla miasta Sierpca na 2012 rok 

− udzielenia pomocy finansowej 
− wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 

2012-2021 
− uchwalenia budżetu miasta Sierpca na rok 2012 
− wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,  

w trybie bezprzetargowym, na okres 30 lat 
− ustanowienia odrębnej własności lokali 
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BUDŻEY MIASTA AD 2012 

W przeddzień upływu ustawowego  terminu (30.01.2012) 
RM przyjęła budżet Miasta Sierpca na rok 2012. Procedowanie 
nad budżetem było nietypowe dla dotychczasowej praktyki 
radnych. Wojciech Mielczarek – przewodniczący Komisji 
Gospodarczej – doprowadził do spotkań radnych ze wszystki-
mi dyrektorami jednostek organizacyjnych Miasta. Spotkania 
te udowodniły, że z marszu nie można znaleźć oszczędności  
w budżetach jednostek organizacyjnych Miasta.  

Funkcjonowanie jednostek jest coraz  bardziej zdomino-
wane przez regulacje rządowe, które narzucają samorządom 
trudne zadania bez finansowego wsparcia ze strony państwa. 
Co charakteryzuje budżet Miasta Sierpca 2012? 

DOCHODY:  42 323 723,50 zł. 
 w tym dochody ze sprzedaży majątku  650 000 zł.  

WYDATKI:  44 578 319,96 zł. 

DEFICYT:  2 254 596,46 zł.  
 pokryty pożyczką  2 000 000 zł. 
 wolnymi środkami w obrocie  254 596,46 zł. 
 nadwyżka budżetowa + wolne środki  1 998 381 zł. 

DŁUG WYNOSI:  12 180 808 zł. (28,78%)  

SPŁATY RAT: w 2012 wyniosą  1 743 784,54 zł. 

OBSŁUGA DŁUGU:  550 000 zł. 

Dla kogo ten budżet? 

Obsługuje on zgodnie z ustawami jednostki miejskie, czy-
li korzystają z niego zatrudnieni związani z samorządem oraz 
wszyscy ci, którzy korzystają w wyraźny sposób z usług tych 
jednostek. Na to idzie 90% budżetu. 

Służy rozwojowi miasta poprzez  wydatki majątkowe, czyli 
jest w tym zakresie „budżetem dla wszystkich”. Na to idzie 
10% budżetu, czyli 4.406.110 (w tym 2000000 pożyczki).  
W 2012 r. zostaną w ramach tych 10% zrealizowane  
następujące  zadania: Zostanie zbudowana sieć kanalizacji 
sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy  
Kościuszki – V etap, a także kanalizacja deszczowa na  
pl. Chopina oraz w ul. Żeromskiego i Benedyktyńskiej.  
Będą prowadzone roboty drogowe na ul. Staszica, Krasickiego, 
Sempołowskiej, Broniewskiego, Słonecznej. Powstaną parkin-
gi przy ul. Grota-Roweckiego i przy ul. Sucharskiego. W sta-
rym budynku SP2 wymieniona zostanie stolarka okienna  
i drzwiowa. W SP3 nastąpi remont podłóg w kilku klasach.  
W MP1 jest konieczna dobudowa klatki ze względów  
bezpieczeństwa. Zostanie zakończona modernizacja SDK. 
Zleci się wykonanie projektu zamiennego sposobu użytkowa-
nia budynku przy Armii Krajowej 1 na cele mieszkalne.  
Wykonany zostanie raport oddziaływania na środowisko dla  
przedsięwzięcia budowy drogi tranzytowej – tzw. mała  
obwodnica oraz nastąpi przygotowanie inwentaryzacji w rejo-
nie Mickiewicza, Borkowskiej i Kościuszki. Zostanie zakupio-
ny nowy samochód dla potrzeb Straży Miejskiej. 

Inwestycyjna część budżetu nie zadawala radnych.  
Trwają prace nad rozszerzeniem listy zadań do realizacji  
w 2012 r.  

Zdzisław Dumowski

Z WIZYTĄ U PRZYJACIÓŁ Z SIOSTRZANEGO MIASTA W MACEDONI 

Radny, Janusz Buczyński, wraz z synem, Marcinem,  
wybrali się w prywatną podróż do Republiki Macedonii. Pobyt 
trwał 10 dni w okresie ferii zimowych. W tym czasie sierpcza-
nie zwiedzili stolicę państwa, Skopje, słynny ze względów 
sakralnych Ohrid, Krushevo, a także wybrali się do Salonik 
(greckie: Thesaloniki) w Grecji. Nie mogło zabraknąć wizyty 
w siostrzanym mieście KAVADARCI. 

Nasi mieszkańcy zostali zaproszeni przez burmistrza mia-
sta, pana Aleksandra Panova, na spotkanie z władzami miasta, 
a następnie na uroczysty obiad. Gospodarz miasta przekazał 

serdeczne pozdrowienia dla panów burmistrzów Sierpca, rad-
nych oraz wszystkich mieszkańców naszego grodu. Jednocze-
śnie zaprosił do odwiedzania jego miasta.  

Pan Buczyński otrzymał na pamiątkę „Słownik dialektu 
kawadareckiego języka macedońskiego” autorstwa pana  
Aleksandra Panova, burmistrza Kavadarci. Sierpczanie byli 
bardzo serdecznie przyjmowani przez miejscową ludność. 
Próby porozumiewania się w języku macedońskim przyjmo-
wano z entuzjazmem. Skosztowali wiele specjałów lokalnej 
kuchni oraz napojów. 

POWIEWA FLAGA NAD KAVADARCI 

KARADARCI – JANUSZ BUCZYŃSKI I ALAKSANDAR PANOV - burmistrz. 
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Szanowni Państwo,  
Drodzy Mieszkańcy  

serdecznie witam.  

Chciałbym się na ła-
mach „Naszego Sierpca” 
przedstawić. Nazywam się 
Krzysztof Rudowski  
i jestem z Państwa woli 
radnym. Pełnię tę funkcję 
pierwszy raz, stąd cały 
czas się jej uczę. Jakiś czas 
temu na sesji Rady  

Miejskiej została poruszona sprawa redagowania biuletynu 
Rady i Burmistrza "Nasz Sierpc", który ma zadanie informo-
wać mieszkańców o tym co samorząd robi. Z przebiegu sesji 
zrozumiałem, że zaangażowanie Radnych w tworzenie biulety-
nu do tej pory było niewystarczające. Próbuje więc to popra-
wić. Czy to jest potrzebne? Wydaje się, że tak, bo drugim  
medium informującym o pracach samorządu jest Telewizja 
Sierpc, która na podstawie umowy przekazuję siecią kablową 
retransmisje sesji Rady Miejskiej. Tylko że Telewizja Sierpc 
obejmuje swoim zasięgiem w zasadzie samo centrum naszego 
miasta. Nie dociera w dalsze jego rejony tj. za tory, czy za 
rzekę, gdzie mieszka spora część mieszkańców Sierpca. 

Marszałek Piłsudski podobno twierdził, że Polska to  
obwarzanek: kresy urodzajne, centrum – nic. Jestem daleki od 
parafrazowania tego powiedzenia do realiów naszego miasta, 
ale faktem jest, że mieszkam właśnie na „kresach Sierpca”. 
Zostałem wybrany radnym przede wszystkim również przez 
mieszkańców „kresów Sierpca”. A na kresach... jak to na  
kresach: wielu kresowian nie ma dostępu do różnych drobnych 
ułatwień życia, które mieszkańcy centrum uważają niemal za 
naturalne. A my, mieszkańcy kresów możemy sobie tylko 
pomarzyć:  o bliskości do urzędów, o chodnikach, o braku 
błota i kałuż, no i oczywiście, o dostępie do lokalnej telewizji 
za pośrednictwem kabla. Chciałbym więc tu przedstawić, prze-
de wszystkim mieszkańcom „kresów Sierpca”, nasz  
dorobek, czyli to co Rada Miejska zatwierdziła do realizacji  
i co udało nam się dokonać w ubiegłym roku na kresach  
północnych czyli „Za Rzeką”. Mam nadzieję, że będzie to mój 
mały wkład w redagowanie biuletynu, a jednocześnie  

przyczyni się do świadomości „kresowian”, że nie są tymi 
niekochanymi dziećmi samorządu. 

W zeszłym roku wykonano: 

1. Pierwszy etap przebudowy ulicy Długosza tj. chodnik za 
kwotę 63 029,51złotych 

2. Budowę chodnika wzdłuż ulicy Kili ńskiego, w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr. 560- od skrzyżowania z ulicą 
Bema do skrzyżowania z ulicą Kościuszki, o długości  
370 mb. za kwotę 153 000 złotych. 

3. Remont chodnika przy ulicy Reymonta za sumę  
18 804,57 złotych 

4. Ulepszenie nawierzchni gruntowej tłuczniem na podsypce 
żwirowej przy ulicy Armii Ludowej I i II etap  za kwotę 
110 769,71 złotych 

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach 
położonych na północ od ulicy Kościuszki III i IV-etap   
za sumę 1 598 526,08 złotych (kwoty brutto). 

Ad.1 
ulica Długosza to uliczka na Osiedlu Jagiełły, przed remontem 
chodziło się tam po błocie - chodnik jest tam bardzo potrzebny 
Ad.2 
ulica Kilińskiego to nie jest ulica, za którą jesteśmy odpowie-
dzialni, ale postanowiliśmy „dołożyć się”  do budowy chodni-
ka, bo istniało realne niebezpieczeństwo, że będziemy na 
chodnik czekać do Świętego Nigdy 
Ad.3 
chodnik na Reymonta we pobliżu sklepu AGROMA, jest może 
drobną robotą, ale znacząco poprawił bezpieczeństwo wielu 
ludzi, którzy tą dość wąską i bardzo ruchliwą ulicą przemiesz-
czają się piechotą 
Ad.4 
takie ulepszenie, to wg mnie minimum jakie powinno należeć 
do standardu jaki oferuje nasze miasto mieszkańcom 
Ad.5 
kanalizacja sanitarna, to wg mnie konieczność, w 21 wieku  
w mieście takim jak nasze nie powinno być miejsc, gdzie nie 
ma możliwości odprowadzenia ścieków sanitarnych, więc 
tylko mogę tej inwestycji przyklasnąć i mieć nadzieję,  
że „Za Rzeką” kanalizacja dotrze wszędzie już niebawem. 

ZAKUPY W GRECJI 
NAWIĄZANIE KONTAKTÓW Z MIEJSCOWYM LICEUM.  

ROZMOWA Z PANIĄ DYREKTOR 

Panowie wrócili pełni wrażeń i pięknych wspomnień. 
Polecają serdecznie podróże do nieznanego u nas młodego państwa.

KRZYSZTOF RUDOWSKI 
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Nie jest to szczyt marzeń radnych, na pewno też  
i Burmistrz chciałby więcej dla „kresów” zrobić. Zapewniam, 
że nie zamierzamy spocząć na laurach. Wszyscy czekamy na 
Państwa sugestie. 

Jesteśmy dostępni, o czym przekonują się wszyscy,  
którzy kontaktują się z nami przekazując nam swoje problemy 
i spostrzeżenia. Zawsze staramy się pomóc, choć nie zawsze 
się udaje. 

Na forum Rady Miasta postanowiono, że w pierwszej  
kolejności należy pomagać tym, którzy mieszkają przy ulicach 
gruntowych, a jest takich ulic sporo „Za Rzeką”. Miejmy więc 
nadzieję! 

W ubiegłym roku składałem wniosek o ustawienie  
odpowiednich znaków drogowych i organizacji ruchu 
w rejonie Spokojnej, Cichej, Łagodnej, Miłej i Dobrej.  
 

Niestety, zabrakło funduszy. Nadziei nie straciłem, a w ro-
ku bieżącym zostanie zlecone wykonanie projektu zmiany 
stałej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania, na co 
znalazły się środki w budżecie. 

Współpracuję z Zarządem Osiedla nr 1, za pośrednictwem 
którego konsultujemy się z Państwem i wymieniamy spostrze-
żenia. Chciałbym mieć kontakt i wspólny język zarówno  
z naszym Zarządem Osiedla i bezpośrednio z Państwem.  
To pomoże mi działać skuteczniej. 

Chciałbym, aby trudności i problemy mieszkańców  
„Za Rzeką” stały się sprawami, które można rozwiązać. 

Chciałbym rozmawiać z Państwem o naszym dziś, ale 
przede wszystkim o przyszłości.  

Krzysztof Rudowski

ZA CO RADNI BIORĄ DIETY 

Rada Miejska w Sierpcu  
liczy 15 radnych (miasto do  
20 tys. mieszkańców). Nasuwa 
się pytanie – czym to na co 
dzień zajmują się nasi samo-
rządowcy? 

Pojedynczy radny ma nie-
wiele możliwości działania.  
Do swoich racji musi przeko-
nać najpierw kolegów klubo-
wych, potem ewentualnego 
koalicjanta. Wiele zależy od sił 
przebicia danej osoby. Czym 
tak naprawdę zajmują się nasi 

samorządowcy?. W pierwszej kolejności (nie uwzględniając 
radnych emerytów pobierających emeryturę z ZUS-u) zarabiają 
na życie... poza radą. Większość sierpeckich radnych pracuje w 
prywatnych firmach, w rozmaitych urzędach – szkołach,  
niektórzy prowadzą własny interes. Przy uposażeniu radnego 
1200,-zł nie mogą oni zrezygnować z pracy zawodowej.  
Mandat radnego wykonywany jest „po godzinach” pracy.  
Oficjalnie wszyscy radni zgodnie twierdzą, że mają bardzo 
dużo obowiązków. Sprawowanie mandatu to praca na drugi  
etat. Uczestniczymy w posiedzeniach komisji (3), sesjach rady, 
zdarza się, że i w nadzwyczajnych. Sesje odbywają się najczę-
ściej raz w miesiącu. Trwają kilka godzin. Wówczas przegło-
sowywane są projekty uchwał przygotowywane przez  
Burmistrza i komisje rady. Posiedzenia komisji są organizowa-
ne nawet dwa razy w tygodniu – trwają kilka godzin.  
Większość radnych bierze udział w spotkaniach z mieszkań-
cami, są też zapraszani na organizowane uroczystości –  
w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy, w zebraniach 
Zarządów Osiedli, placówkach kulturalnych, itp. 

Radny, który chce swoje obowiązki wypełniać   
w 100%, rzeczywiście codziennie  ma co robić. Nieoficjalnie 
są też i tacy, którzy przyznają, że nie przemęczają się ale tych 
jest niewielu. 

Regulaminy organizacyjne w większości rad posiadają  
możliwości zmniejszenia diet – ryczałtu w przypadku nieobec-
ności na posiedzeniach. Nie jest to jednak wystarczający  
bodziec – mobilizujący radnego, bo każdy ma też poczucie 
obowiązku a przynajmniej wstydu. 

Uważam również, że powinniśmy informować wyborców 
o swoich dokonaniach, częściej niż co cztery lata przy okazji 
kampanii wyborczej, kolejnych wyborów. Proponuję aby  
każdy radny raz w roku składał krótkie sprawozdanie ze swojej 
działalności, które będą opublikowane w biuletynie samorzą-
dowym NASZ SIERPC. 

Kazimierz Czermiński 

PROTEST W SPRAWIE  

TV TRWAM 

Od chwili gdy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  
ogłosiła wyniki konkursu na kanały dostępne na pierwszym 
multipleksie naziemnym telewizji cyfrowej i okazało się,  
że Telewizja Trwam nie otrzymała koncesji, przez  Polskę 
przechodzi fala protestów. Włączyli się do nich sierpczanie. 
Zarząd Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości  
w Sierpcu wystosował do rady Miejskiej prośbę o wyrażenie 
stanowiska w sprawie nieprzyznania Telewizji Trwam miejsca 
na multipleksie. Do akcji zbierania podpisów włączyła się 
Rada Oddziału „Solidarności” i Terenowy Oddział Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich. Pod petycją podpisało się 170 osób. 

W dniu po sumie w kościele farnym, podczas której 
ksiądz dziekan Andrzej Więckowski poparł protestujących, 
ponad 20 osobowa delegacja w składzie której był przewodni-
czący PiS w Sierpcu Bogdan Wierzbicki oraz Tadeusz  
Król – Koło Sympatyków Radia Maryja i Telewizji Trwam w 
Sierpcu udała się do Urzędu Miejskiego. Tu czekał na nich 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Czermiński. 
To na jego ręce złożono petycję. Stanowisko Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji jest krzywdzące, nie tylko dla Telewizji 
Trwam, ale także godzi w interesy społeczeństwa polskiego 
(także mieszkańców Sierpca), które w przeważającej części jest  
wierzące, wyznaje prezentowany przez Telewizję Trwam  
system wartości moralnych i duchowych. Uważamy, że stano-
wisko KRRiT wypływa ze złej woli i nie jest merytorycznie 
uzasadnione – napisano w prośbie do władz miasta. 

Kazimierz Czermiński zapewnił, że zostaną uruchomione 
procedury zgodne ze statutem Rady. 

Dialog ze społeczeństwem zawsze odgrywał ważną rolę 
w pracach sierpeckiego samorządu od chwili jego powstania – 
powiedział wiceprzewodniczący. 

Radni zajmą się petycją podczas kolejnego posiedzenia 
najprawdopodobniej pod koniec marca. 

Kazimierz Czermiński

KAZIMIERZ CZERMIŃSKI 
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Bal dla najmłodszych na Osiedlu Nr 5 

KARNAWAŁOWE OSTATKI  
ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 
W ostatnią sobotę karnawału maluchy z Osiedla Nr 5  

w Sierpcu bawiły na specjalnie dla nich zorganizowanym balu. 
Do Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu  
przybyło 80 maluchów z rodzicami. Przybyli także zaproszeni 
goście: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz  
Czermiński, radny – Janusz Buczyński, Wojciech Rychter – 
radny powiatowy, członek Zarządu oraz wicedyrektor  
Mechanika – Mariusz Chmielewicz. Wszystkich gorąco powi-
tał przewodniczący Osiedla – Krzysztof Skrzyński. Interesują-
cy program przygotowały nauczycielki Miejskiego przedszkola 
Nr 2 w Sierpcu – Agnieszka Domańska i Marta Olesiak. 

Zadbano aby maluch się nie nudziły. Były konkursy  
taneczne i zgadywanki muzyczne za udział w których czekały 
nagrody. Nikt nie spodziewał się, że pod koniec karnawału  
przybędzie Święty Mikołaj. Okazało się, że dla Mikołaja nie 
ma rzeczy niemożliwych i mimo że to już koniec lutego  
odwiedził dzieciaki z Osiedla Nr 5. Dla każdego miał przygo-
towaną specjalną paczkę ze słodyczami.  

Dla zgromadzonych przygotowany został poczęstunek  
w postaci słodyczy i napojów. Humory dopisywały a gorące 
rytmy porywały wszystkich do tańca. Dobra praca Zarządu 
Osiedla Nr 5 jest zasługą wszystkich jego członków – Macieja 
Lewandowskiego, Pawła Karczewskiego, Piotra Kumosińskie-
go, Zbigniewa Zielińskiego, Zbigniewa Nowaka. Bez ich zaan-
gażowania oraz wsparcia wielu osób dobrej woli nie można 
byłoby tak wiele zrobić – powiedział Krzysztof Skrzyński. 

Kazimierz Czermiński 

CHOINKA DLA DZIECI  
Z OSIEDLA NR 1 

19 stycznia 2012 r., o godz.17.00 do Gościńca  
„Marysieńka” przy ul Kilińskiego 34 licznie przybyły dzieci  
z opiekunami. Wszystkie liczyły na Mikołaja i dobrą zabawę  
i  nie zawiodły się.  

Przewodniczący osiedla Tomasz Kowalski powitał  
„dużych i małych” uczestników balu, zaprosił do wspólnej 
zabawy i na poczęstunek przy „szwedzkim” stole. Na smako-
szy słodkości czekały domowe pączki ,faworki i inne wypieki, 
a także owoce, napoje i kanapki. 

Program dla dzieci przygotowała i prowadziła Agnieszka 
Domańska z Przedszkola nr 2. Oprawę muzyczną zapewnili 
Jacek i Bogdan z zespołu TAKT. Dzieci wspaniale się bawiły, 
czekając na przyjście Mikołaja. Zjawił się z workiem prezen-
tów i każdego malucha obdarował upominkiem. Do godz. 
20.00 nasi milusińscy nie schodzili z parkietu, a towarzyszyli 
im: proboszcz parafii św. Benedykta ks. SAC Stanisław  
Zarosa, rodzice i organizatorzy balu. Wśród zaproszonych 
gości byli: radni Krzysztof Rudowski i Jerzy Stachurski oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Grażyna Krawczyńska.  

 

ZARZĄD OSIEDLA NR 1 DZIĘKUJE WSZYSTKIM 
PRZYBYŁYM ZA DOBR Ą ZABAWĘ,  
ORAZ SPONSOROM ZA POMOC W  

ZORGANIZOWANIU CHOINKI. 

 

 Anna Motyka, Sekretarz Zarządu Osiedla Nr 1
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SPOSÓB NA ZIMOWĄ NUDĘ  
WEDŁUG ZARZĄDU OSIEDLA NR 6 

Tegoroczna zima raczej nie rozpieszcza. Najpierw  
grudzień z wiosenną pogodą, potem gwałtowny spadek tempe-
ratury i raczej niewielka ilość śniegu. I choć siarczysty mróz  
w styczniu i lutym to rzecz w sumie normalna, wręcz  
wymagana, to już niedostatek śniegu sprawia, że dzieci mogą 
zapomnieć o zabawie na powietrzu. Ani porzucać śnieżkami, 
ani na sankach pozjeżdżać, a ot tak chodzić „na mrozie”  
zdecydowanie nikomu się nie chce. Pozostaje siedzieć  
w domu, oglądać telewizję, grać w gry czy buszować  
w internecie. I tak właściwie przez cały okres dwutygodnio-
wych ferii zimowych.  

Zapewne dla sporej części młodszych mieszkańców nasze-
go osiedla taka forma spędzania wolnego czasu byłaby wręcz 
idealna, jednak, aby choć trochę urozmaicić ten zimowy czas, 
Zarząd Osiedla Nr 6 na zakończenie ferii zorganizował wy-
cieczkę do kina w Płocku, zaś tydzień później w osiedlowej 
świetlicy odbyła się choinka dla młodszych i starszych  
mieszkańców naszego „zatorza”. 

Na wyjazd do Płocka, zorganizowany 28 stycznia  
w ramach ogólnosierpeckiej akcji „zima w mieście 2012”, 
zgłosiło się 41 osób. Nad ich bezpieczeństwem czuwała szóst-
ka opiekunów, w dużej części członkowie Zarządu Osiedla  
Nr 6: Przewodnicząca ZO Małgorzata Kisielewska, Iwona 
Rycharska, Iwona Szczepańska, która pełniła funkcję kierow-
nika wycieczki, Elżbieta Bacińska, Katarzyna Bonisławska 
oraz Dariusz Kisielewski. 

Oczywiście głównym punktem wycieczki była wizyta  
w kinie - organizatorzy wybrali kino 5D Extreme w płockiej 
Galerii Mazovia, oferujące niepowtarzalne wrażenia  
i przeżycia podczas projekcji. Dzieci obejrzały trzy  
dwudziestominutowe filmy: Epoka lodowcowa 5D, Tsunami, 
Alladyn. Wszyscy byli zachwyceni i jeszcze długo, długo  
po seansie dzielili się wrażeniami. 

Jak już wspomniane zostało, kino mieści się w Galerii  
Mazovia, dlatego też po projekcji nie trzeba było wychodzić  
z budynku, aby iść na obiad, podobnie podczas tradycyjnego 
na wycieczkach czasu wolnego - praktycznie wszyscy  
korzystali z wewnętrznego, olbrzymiego placu zabaw, ewentu-
alnie  z innych atrakcji galerii. 

Wieczorem w doskonałych humorach, choć oczywiście 
zmęczeni, wycieczkowicze wrócili do Sierpca. 

 
Kolejną propozycją Zarządu Osiedla dla młodszych miesz-

kańców była zabawa choinkowa zorganizowana 4 lutego. 
Dzieci wraz z rodzicami zjawiły się w bardzo dużej liczbie.  
W niewielkim pomieszczeniu naszej świetlicy osiedlowej przy 
ul. Targowej zebrało się lekko licząc 120 osób, z tego samych 
dzieci prawie dziewięćdziesiąt. Wszystkich przybyłych przywi-
tała przewodnicząca Małgorzata Kisielewska. 

Wprawdzie od Wigilii minęło już sporo czasu, jednak dla 
dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, było to duże przeżycie  
i radość. Ponadto kiedy na sali pojawił się Mikołaj i powitał 
wszystkich milusińskich, uśmiechy pojawiły się na twarzach. 
Mikołaj osobiście poprowadził dzieci do tańca, dzielnie wspo-
magała go część rodziców i członkowie Zarządu Osiedla. War-
stwę muzyczną, jak też prowadzenie zabawy zapewnił oczywi-
ście nieoceniony Marek Okraszewski, bez którego trudno chy-
ba sobie wyobrazić osiedlową imprezę. Grał, śpiewał, rzucał 
żartami, zachęcał do tańca. 

W końcu jednak nadeszła pora, aby Mikołaj rozpoczął wrę-
czanie dzieciom słodkich podarunków, przygotowanych przez 
Zarząd Osiedla oraz Radnego z naszego osiedla,  
Zbigniewa Mroczkowskiego (na 95 paczek radny ufundował 
dwanaście). Chętni ustawili się do wspólnej fotografii  
z Mikołajem, po czym przystąpiono do wręczania prezentów. 

Zgodnie z tradycją nie obyło się bez recytowania  
wierszyków i śpiewania piosenek, przy czym niektóre  
dzieciaki aż promieniowały przejęciem i widać było, że do 
deklamacji czy śpiewu przygotowywały się solidnie w domu. 
Oczywiście występy nie były koniecznością, jednak większość 
maluchów chętnie zaprezentowała się przed tak ważną dla nich 
osobą. 

Po wręczeniu wszystkich podarków Mikołaj chwilę jeszcze 
pozostał pośród uczestników spotkania, po czym pożegnał się  
i opuścił świetlicę. Także większość dzieci wraz z rodzicami 
udała się do domów, jednak dla tych, którzy jeszcze zostali, 
zabawa trwała dalej.  

O tym, że spotkanie było zdecydowanie udane i potrzebne 
świadczyć może wspomniana radość uczestniczących w nim 
dzieci, a także duża liczba uczestników, którzy przybyli mimo 
naprawdę siarczystego mrozu. 

 Tomasz Krukowski 
 Osiedle Nr 6
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BAL KARNAWAŁOWY 2012  
ZORGANIZOWANY PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA NR 4 

W dniu 27 stycznia 2012 r. w świetlicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu odbył się bal karnawa-
łowy dla dzieci z Osiedla nr 4. Przewodniczący Zarządu  
Osiedla Nr 4 - Bogdan Bartnicki, przywitał licznie zgromadzo-
ne dzieci, rodziców i przedstawiciela władz samorządowych, 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - Kazimierza Czermiń-
skiego. 

 

Na bal przybyło 114 dzieci z osiedla wraz z rodzicami. 
Każde dziecko zostało obdarowane paczką słodyczy, wręczoną 
przez Świętego Mikołaja.  

Dodatkowo Zarząd przygotował dla dzieci atrakcje  
w postaci konkursów tanecznych i malowania twarzy, wszyscy 

uczestniczy otrzymali drobne nagrody. Dla zgromadzonych był 
przygotowany poczęstunek w postaci: słodyczy i napojów. 
Dzieci chętnie bawiły się przy muzyce. 

Przewodniczący - Bogdan Bartnicki, podziękował pani 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu – 
Alinie Olszewskiej, za udostępnienie świetlicy. Szczególne 
podziękowania skierował pod adresem animatorek z Ogniska 
Szkolno-Wychowawczego przy MOPS, które udekorowały 
salę oraz poprowadziły zabawę taneczną, a także DJ Krzysztofa 
za przygotowanie oprawy muzycznej. 

 

Zarząd Osiedla Nr 4 dziękuje wszystkim sponsorom i osobom 
zaprzyjaźnionym, dzięki którym impreza doszła do skutku. 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 
 Bogdan Bartnicki 

 
  

ZARZĄD OSIEDLA NR 4 

ZAPRASZA WSZYSTKIE  
DZIECI NA ZAJĘCIA  

SPORTOWO – REKREACYJNE 

w każdy WTOREK (od kwietnia b.r.) 
od 16.00 do 17.15 

NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM 
„ORLIK 2012” 

przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 
OSIEDLA NR 4 

BOGDAN BARTNICKI 
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ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SIERPCA
• 110-WF- 2011, z dnia 09.12.2011r.,  w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2011r. 
• 111-WAG-2011, z dnia 14.12.2011r., w sprawie sprzedaży, 

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
nieruchomości niezabudowanej  

• 112-WAG-2012, z dnia 16.12 2011r., w sprawie przyznania 
nieruchomości zamiennych 

• 113-WAG-2011, z dnia 16.12.2011r., w sprawie sprzedaży 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

• 114-WF-2011, z dnia 19.12.2011r., w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2011r. 

• 115-WO-2011, z dnia 19.12.2011r., w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie materiałów 
biurowych Urzędu Miejskiego w Sierpcu 

• 116-WF-2011, z dnia 22.12.2011r., w sprawie umorzenia 
należności Miasta Sierpca z tytułu najmu sklepiku  
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu 

• 117-WAG-2011, z dnia 29.12.2011r., w sprawie przyznania 
nieruchomości zamiennych 

• 118-WO-2011, z dnia 30.12.2011r., w sprawie ustalenia 
zasad i trybu powoływania oraz zasad działalności Komisji 
Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Sierpcu 

• 119-WO-2011, z dnia 30.12.2011r., w sprawie 
ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu 

• 120-WO-2011, z dnia 30.12.2011r.,  w sprawie powołania 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Sierpcu 

• 121-WF-2011, z dnia 30.12.2011r., w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2011r. 

• 1-WF-2012, z dnia 03.01.2012r., w sprawie udzielenia i 
rozliczania zaliczek na wydatki bieżące w 2012 roku 

• 2-WO-2012, z dnia 16.01.2012r., w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu, 
o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)  

• 3-WSK-2011, z dnia 31.01.2012r., w sprawie powołania 
komisji Konkursowych do wyboru ofert, zgłoszonych w 
otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych, 
związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2012 
roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego 

• 4-WSK-2012, z dnia 31.01.2012r., w sprawie Regulaminu 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
określonych w Uchwale Nr 159/XX/2011 Rady Miejskiej 
Sierpca z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
„Rocznego Programu Współpracy Miasta Sierpc z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2012” 

• 5-WOK-2012, z dnia 03.02.2012r., w sprawie rekrutacji 
dzieci do przedszkoli miejskich w Sierpcu w roku 
szkolnym 2012/2013 

• 6-WOK-2012, z dnia 03.02.2012r., w sprawie rekrutacji 
dzieci pięcio- i sześcioletnich do oddziałów 
przedszkolnych, w szkołach podstawowych w Sierpcu, w 
roku szkolnym 2012/2013 

• 7-WIR-2012, z dnia 03.02.2012r., w sprawie zmiany 
Zarządzenia Burmistrza nr 19/WO/2011 w sprawie 

wprowadzenia szczegółowych procedur udzielania 
zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu 

• 8-WAG-2012, z dnia 07.02.2012r., w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 
na okres 30 lat 

• 9-ZK-2012, z dnia 08.02.2012r., w sprawie powołania 
komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej, 
oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” w Urzędzie 
Miejskim w Sierpcu 

• 10-WOK-2012, z dnia 10.02.2012r., w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr 93-WOK-2011 Burmistrza Miasta Sierpc, z 
dnia 02.11.2011r., w sprawie organizacji w roku szkolnym 
2011/2012 V edycji Konkursu Wiedzy Obywatelskiej , 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej 

• 11-WAG-2012, z dnia 10.02.2012r., w sprawie powołania 
komisji przetargowej na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc 

• 12-WAG-2012, z dnia 10.02.2012r., w sprawie 
ustanowienia odrębnej własności lokali 

• 13-WSK-2012, z dnia 10.02.2012r., w sprawie powołania 
Kapituły Konkursu na Sportowca Roku 2011 Miasta 
Sierpca 

• 14-WF-2012, z dnia 10.02.2012r., w sprawie przyjęcia 
planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej 

• 15-WF-2012, z dnia 29.02.2012r., w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie miasta Sierpca w 2012r. 

• 16-WOK-2012, z dnia 01.03.2012r., w sprawie kontroli w 
Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Sierpcu 

Zarządzenia dostępne są na stronie  
Biuletynu Informacji Publicznej – bip.sierpc.pl 

 

WYDATKI  BUDŻETOWE   
W  2011  ROKU 

Wydatki budżetowe w 2011 roku wyniosły ponad 
62 miliony złotych. Były wyższe od osiągniętych dochodów  
o ponad 7 milionów złotych. Różnica została sfinansowana 
dotacjami ze środków Unii Europejskiej – 12 915 000 złotych 
oraz kredytami w wysokości ponad osiem milionów złotych. 

Lokacja środków unijnych; 

− 7 915 000 złotych  
dotacja na modernizację i rozbudowę Domu Kultury 

− 4 560 000 złotych  
dotacja na modernizację Składowiska Odpadów 
Komunalnych w Rachocinie 

− 270 000 złotych  
na projekt realizowany przez przedszkola 

− 132 000 złotych  
na projekt realizowany przez samorząd miejski –  
„Otwórz się na wiedzę” 

Struktura ważniejszych wydatków według działów i wiel-
kości poniesionych nakładów, ze wskazaniem ich procentowe-
go udziału w całości wydatków budżetowych. 
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1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  16 061 459 zł 25,8 % 
2. Oświata i wychowanie 14 244 000 zł 22,9 % 
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 388 000 zł 18,3 % 
4. Pomoc społeczna 10 460 000 zł 16,8 % 
5. Administracja publiczna   4 380 000 zł   7,0 % 
6. Transport i łączność   1 609 700 zł   2,6 % 
7. Gospodarka mieszkaniowa   1 539 637 zł   2,5 % 
8. Edukacyjna opieka wychowawcza      880 390 zł 1,42 % 
9. Ochrona zdrowia      455 900 zł 0,73 % 
10. Kultura fizyczna      385 560 zł 0,62 % 
11. Bezpieczeństwo publiczne      326 560 zł 0,52 % 
12. Obsługa długu publicznego      233 260 zł 0,37 % 

Pozostałe wydatki budżetowe były 
relatywnie niższe, oscylują od ponad 
trzydziestu tysięcy do kilkuset złotych,  
a dotyczą takich działów, jak: 

• Działalność usługowa 
• Obrona narodowa 
• Urzędy naczelnych organów w pań-

stwie 
• Wydatki związane z poborem docho-

dów 
• Przetwórstwo przemysłowe  
• Rolnictwo i inne.

Z zaprezentowanego wyżej zestawienia wynika, że naj-
większy udział w miejskich wydatkach miała kultura. Znaczą-
cą pozycję stanowią tu wydatki związane z utworzeniem Cen-
trum Kultury i Sztuki. 

 

W tym segmencie wydatków mieszczą się również dotacje 
podmiotowe dla placówek kultury – Domu Kultury, Biblioteki 
Miejskiej oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Sierpca. 

 

W katalogu wydatków budżetowych, na drugim miejscu, znaj-
duje się oświata i wychowanie. Były to środki przeznaczone na 
funkcjonowanie szkół, dla których samorząd miejski jest orga-
nem prowadzącym. Dotacje dla szkół niepublicznych. Wydatki 
na nowo utworzone oddziały przedszkolne w SP 2 i 3 oraz 
zakup niezbędnych sprzętów i  drobne zadania inwestycyjne. 

Kolejną pozycję w wydatkach budżetowych zajmuje  
gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Największe 
środki, tego działu, pochłonęła modernizacja Składowiska 
Odpadów w Rachocinie. Pozostałe wydatkowane były na zi-
mowe i letnie utrzymanie miasta, zieleń miejską, oświetlenie  
i budowę sieci kanalizacyjnej. 

Na czwartym miejscu, w wielkości wydatków budżeto-
wych, uplasowała się pomoc społeczna. Dysponentem środków 
był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizował 
zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne 
gminy. Należały do nich między innymi; 

• Świadczenia rodzinne 6 212 tysięcy złotych 
• Dodatki mieszkaniowe 958 tysięcy złotych 
• Dzienny Dom Pomocy 504 tysiące złotych 
• Zasiłki celowe i okresowe 358 tysięcy złotych 
• Usługi opiekuńcze 513 tysięcy złotych   
• Utrzymanie MOPS-u 568 tysięcy złotych 

Ponadto – usługi specjalistyczne, składki zdrowotne i zasił-
ki społeczne. 

Ponad siedem procent wydatków budżetowych przezna-
czono na administracje publiczną. Mieszczą się tu wydatki na 
realizację zadań zleconych administracji rządowej, płace, ob-
sługę Rady Miejskiej, utrzymanie budynku, usługi serwisowe, 
zakup sprzętów, Narodowy Spis Powszechny Ludności i inne. 

Na bieżące i techniczne utrzymanie dróg wydaliśmy 
1 480 000 złotych. 129 tysięcy złotych stanowią wydatki zwią-
zane z inwestycjami drogowymi. Do ważniejszych, zrealizo-
wanych zadań należą; 

• Remont chodnika, z warstwą ścierną,  
• w ulicy Tysiąclecia 346 700 zł 
• Remont chodnika w ulicy Mickiewicza 156 300 zł 
• Remont chodnika przy sklepie ,,Gram’’ 52 900 zł 
• Nawierzchnia gruntowa w  
• ulicy Armii Ludowej 111 600 zł 
• Nawierzchnia gruntowa na osiedlu za torami 360 700zł 
• oraz bieżące remonty, konserwacja urządzeń bezpie-

czeństwa i oznakowanie ulic. 

W dziale – gospodarka mieszkaniowa – mieści się dotacja 
dla ZGM-u (340 tysięcy złotych) oraz wydatki na wykup  
nieruchomości i odszkodowań na rzecz osób fizycznych z 
tytułu przejęcia działek pod drogi gminne. 

 Stanisław Majchrzak 
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ZAPRASZA 
przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działal-

ność gospodarczą 
na bezpłatne usługi informacyjne 

z szerokiego zakresu tematyki związanej z przedsiębiorczością, 
m.in.: 

− administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia  
i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,  

− zatrudnianie cudzoziemców,  
− świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,  
− rozwój zasobów ludzkich,  
− ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie 

BIK, baz ZBP),  
− możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych 

źródeł,  

− wymogi ochrony środowiska w działalności przedsię-
biorstw,  

− zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP,  
podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,  

− podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU, 
− inne, stwierdzone w trakcie diagnozy. 

Usługi konsultacyjno-informacyjne realizować będzie  
FUNDACJA GOSPODARCZA im. Karola Marcinkowskiego 

Dyżury Konsultanta realizowane są w siedzibie  
Urzędu Miejskiego w Sierpcu 

ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc pok. Nr 15. 
w każdy czwartek w godzinach 10:00 – 15:00 

Więcej informacji o Punkcie Konsultacyjnym: 
Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego 

ul. Małgorzacka 8, 06-400 Ciechanów, tel. 023/ 672 57 41, 
www.fg.org.pl 

 

 

STRAŻ MIEJSKA przypomina 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Sierpca (Uchwała RM Nr 
227/XVI/2005 z dnia 30.11.2005r.), właści-
ciele, użytkownicy wieczyści, jednostki 
organizacyjne, osoby posiadające nieru-
chomość w zarządzie lub użytkowaniu,  

a także inne podmioty władające nieruchomością, są zobowią-
zane do utrzymania czystości w obrębie swoich nieruchomości. 
Obowiązek ten dotyczy również chodnika, jeśli bezpośrednio 
graniczy z nieruchomością. Wywiezienie nieczystości uprząt-
niętych z chodnika należy do zarządcy drogi. 

Bardzo prosimy o posprzątanie swoich działek z pozi-
mowych pozostałości oraz tego, co w międzyczasie na tych 
działkach zostało zgromadzone (folie, papiery, plastyki, butelki 
etc.). 

Przypominamy także o kategorycznym zakazie spalania 
na wolnym powietrzu, jak również w piecach i kotłowniach 
przydomowych rzeczy, których takiej termicznej obrócę  
poddawać nie wolno (folie, plastiki, tworzywa sztuczne,  
równego rodzaju opakowania etc.) Znaczna część z tych  
rzeczy, poddana obróbce cieplnej, jako produkt uboczny  
generuje do atmosfery związki rakotwórcze, o których  
szkodliwości dla ludzkiego organizmu nie trzeba chyba nikogo 

przekonywać. Na terenie miasta są rozstawione stosowne po-
jemniki segregacyjne, gdzie należy je składać.  

W dniu 31 marca 2012 (sobota), w godzinach 9-14,  
na terenie miasta zostanie przeprowadzona  

(nieodpłatna) zbiórka elektro- śmieci. 

Prosimy również o zgłaszanie do nas miejsc, gdzie  
ingerencja służb miejskich, jak i innych zarządców terenów 
jest nieodzowna. 

Na dzień dzisiejszy dokonaliśmy kontroli stanu  
pozimowego ulic, chodników, drzew itp. i wszelkie uwagi,  
a uzbierało się tego ok. 60, przekazaliśmy zainteresowanym do 
realizacji. 

Na koniec chciałbym się zwrócić do właścicieli zwierząt 
(psów). Pamiętajcie Państwo, że czworonożny przyjaciel to nie 
tylko przyjemności z faktu jego posiadania, ale również  
obowiązek wobec tych, wśród których Państwo żyjecie.  
Dlatego bardzo proszę o przestrzeganie wszelkich norm  
i zasad, jakie obowiązują opiekuna psa, będącego z nim  
w miejscu publicznym.  

Telefon Stra ży Miejskiej w Sierpcu 24/275-20-66 

(można zostawić informację na skrzynce zgłoszeniowej) 
 Z poważaniem 
 Komendant Straży Miejskiej w Sierpcu 
    Jarosław Krydziński 

 
Projekt „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
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ZIEMIA SIERPECKA NA TARGACH 

Miasto Sierpc, dzięki pozyskanym środkom z UE, realizuje 
projekt: ,,Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności roz-
woju Ziemi Sierpeckiej’’. Dla tego zadania opracowana została 
,,Strategia promocji gospodarczej Ziemi Sierpeckiej’’ oraz 
przypisane do niej logo. W wyniku konsultacji i uzgodnień 
przyjęto, że znakiem rozpoznawczym działań w ramach pro-
mocji gospodarczej będzie litera ,,S’’. 

Głównym celem projektu jest wsparcie lokalnych  
przedsiębiorców, poprzez umożliwienie im udziału w targach, 
wystawach, misjach zagranicznych. Działania te mają na celu 
promocję marki Ziemi Sierpeckiej i produktów przedsiębiorstw 
z naszego regionu.  W bieżącym roku przewidziano osiem, 
służących temu celowi, imprez. 

Pierwszą mamy już za sobą. Była nią BUDMA, na której, 
w dniach 24 – 27 stycznia 2012 roku w Poznaniu, zaprezento-
wały się dwie nasze firmy – P.H.U BUDOMEX Dariusz  
Rzeszotarski i BUDEXSPOL Sp. z o.o. Przedstawiciele firm 
przygotowali prezentacje multimedialne, przedstawiając swoją 
ofertę Firmy prezentowały się jako generalni wykonawcy róż-
nych obiektów: budynki użyteczności publicznej, hale sporto-
we, budynki mieszkalne.  

BUDMA to największe targi budowlane w Polsce  
i Europie Środkowo-Wschodniej. W bieżącym roku była to już 
21 edycja tego ważnego dla budownictwa wydarzenia.  
Przewodnim hasłem BUDM-y było: ,,Budownictwo przyszło-
ści – uwolnij swoją wyobraźnię’’ Zgodnie z tym przesłaniem, 
stoiska wystawców, liczne interaktywne ekspozycje specjalne, 
pokazy i warsztaty, prezentowały i promowały najnowsze, 

dostępne na rynku rozwiązania dla różnych sektorów branży 
budowlanej. Eksponowane były energooszczędne materiały 
budowlane, rozwiązania termomodernizacyjne, wykorzystanie 
nano-technologii oraz komputerowe wspomaganie projekto-
wania.  

Obrazową ilustracją technicznych i technologicznych,  
w tym zakresie możliwości, był zaprezentowany na targach 

dom. 
Uczestnicy targów mieli także możliwość uczestniczenia w 

blokach tematycznych – WIEDZA, INSPIRACJA oraz DO-
ŚWIADCZENIE. 

W ramach tych trzech bloków tematycznych odbywały się, 
bogate merytorycznie, konferencje i panele dyskusyjne, skie-
rowane do różnych podmiotów uczestniczących w procesie 
budowlanym – producentów materiałów, technologów, archi-
tektów, wykonawców i konserwatorów. Blok INSPIRACJA 
wprowadzał zainteresowanych w arkana budownictwa przy-
szłości. 

Firma BUDEXPOL została wyróżniona przez, jednego z 
największych producentów płyt warstwowych w Polsce, firmę 
Izopanel, wśród 10-ciu największych dystrybutorów, tytułem 
„Najlepszy partner w biznesie”. Symboliczną statuetkę z rąk 
prezesa zarządu firmy Izopanel odebrał w imieniu Zarządu 
dyrektor handlowy, Robert Barchanowicz.  

Sierpeckie firmy – BUDOMEX i BUDEXPOL właściwie i 
z pożytkiem wykorzystały uczestnictwo w targach. Ich oferty 
cieszyły się dużym zainteresowaniem i były zauważane. 

 Red.

 

GOŚCIE Z WARSZAWY 
Na zaproszenie burmistrza Marka Kośmidra gościli śmy 

przedstawicieli Fundacji Ochrony Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego w Warszawie na czele z dyrektor Moniką  
Krawczyk i Marcinem Lipińskim. Ze strony samorządowej  
w spotkaniu uczestniczyli: Marek Kośmider – burmistrz,  
Kazimierz Czermiński – wiceprzewodniczący RM, Tomasz 
Krukowski – dyrektor Pracowni Dokumentacji Dziejów  
Miasta Sierpca. 

Tematem prowadzonych rozmów były sprawy dotyczące 
cmentarza żydowskiego „sierpeckiego kirkutu” przede wszyst-
kim jego zagospodarowania. W drugiej części spotkania doko-
nano wizji lokalnej żydowskiej nekropolii położonej przy  
ul. Jagiełły.  

Szczególną uwagę zwrócono na tzw. część cmentarnego  
lapidarium na którym znajdują się nagrobki – macewy  będące 
tylko częścią całości, zniszczone przez okupantów niemieckich 
w czasie II wojny światowej. Na cmentarzu znajduje się  
pomnik poświęcony pamięci wypędzonych przez hitlerowców 
sierpeckich żydów, mieszkańców miasta. O tym wydarzeniu 
informują zamontowane na pomniku tablice w języku polskim 
i hebrajskim ufundowane dla uczczenia 70 rocznicy upamięt-
nienia tego smutnego wydarzenia w dniu 08 listopada 1939 
roku. Inicjatorami i fundatorami byli radny – Kazimierz Czer-
miński i Teodor Zasadowski – radny powiatowy.  

Nadmienić należy, że opiekę nad cmentarzem sprawują 
uczniowie z Gimnazjum „Leonium” w Sierpcu – grupa  
historyczna, efekty ich działań są bardzo widoczne i zasługują 
na uznanie. 
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Dużą wrażliwość wykazały również władze samorządowe 
oraz radni miejscy. To za ich przyzwoleniem został wykonany 
projekt zagospodarowania cmentarza – jako zabytku kultury 
żydowskiej. Jego realizacja wymaga jednak dość dużych na-
kładów finansowych.  

Według nas ten obowiązek ciąży na społeczności żydow-
skiej, prawnym właścicielu cmentarza.  

W tym miejscu apelujemy do istniejących fundacji zajmu-
jącymi się tą problematyką. Uzgodniono i upoważniono dyrek-
tor Monikę Krawczyk do przedstawienia na najbliższym posie-
dzeniu Zarządu Fundacji sprawę „sierpeckiego kirkutu” pod 
kątem podjęcia konkretnych działań w tym ustalenia zakresu  
i harmonogramu dalszych prac na cmentarzu. 

Gospodarze spotkania zaproponowali gościom zwiedzenie 
pomieszczeń nowo zmodernizowanego Sierpeckiego Centrum 
Kultury. Zwiedzający byli pod dużym  wrażeniem, nie obyło 
się od pochwał kierowanych pod adresem sierpeckich samo-
rządowców...gratuluję. Odważne decyzje są bardzo potrzebne, 
inwestowanie w kulturę to właściwy kierunek z myślą  
o nowym pokoleniu – naprawdę warto – powiedziała Monika 
Krawczyk. 

Na zakończenie spotkania podziękowała za dotychczasową 
opiekę nad cmentarzem żydowskim, lista osób jest bardzo 
długa (wiele osób chce pozostać anonimowymi). Goście  
bardzo pozytywnie wyrazili się o naszym mieście. Zwrócili 
uwagę na malownicze jego położenie – w pradolinie rzeki 
Sierpienicy, jak też zabytkowe budowle sakralne – kościoły. 

Podziękowali za okazaną im gościnność  
Markowi Kośmidrowi. 

 Kazimierz Czermiński

 

Emeryci się nie nudzą … 

PODSUMOWANIE ROKU W PZERiI 

W dniu 9.02.2012r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w 
Sierpcu odbyło się Plenarne Posiedzenie Oddziału  
Rejonowego PZERiI w Sierpcu. Przewodniczący Zarządu 
Józef Bieńkowski przywitał zaproszonych gości: Zbigniewa 
Leszczyńskiego – z-cę burmistrza m. Sierpca, Kazimierza 
Czermińskiego – wiceprzewodniczącego RM w Sierpcu,  
Jadwigę Korneszczuk- Przewodniczącą Zarządu  Oddziału  
w Płocku, Bogumiłę Lewandowską – Starostwo Powiatowe, 
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz  
przewodniczących Kół Gminnych z Mochowa, Gozdowa, 
Gójska, Sierpc, Szczutowa, Bieżunia. 

 


