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Protokół Nr: LI/2022 
z LI - zwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki 

odbytej w dniu 25.05.2022 r. 

 

LI zwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy Sanniki odbyła się w sali posiedzeń Urzędu 

Miasta i Gminy Sanniki, w godzinach 14.01 – 14.57 pod przewodnictwem Pana Jerzego 

Jabłońskiego – Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Sanniki.  

 

Ad.1. Po oficjalnym otwarciu obrad, Przewodniczący Rady powitał wszystkich uczestników 

posiedzenia. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum i prawomocność obrad. Na 

stan 15 radnych obecnych 15. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.2. Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki, 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki, zaproponował wprowadzenie zmian 

w postaci dodania po punkcie 6. punktu 6a. w brzmieniu: „Omówienie projektu uchwały 

w spawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w miejscowości Czyżew, Lwówek, Krubin, Aleksandrów”, 

punktu 6b. w brzmieniu: „Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

długoterminowej pożyczki stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Szkaradzie” oraz 

dodanie w punkcie 7. podpunkt 6) w brzmieniu; „przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Czyżew, Lwówek, 

Krubin, Aleksandrów” i podpunktu 7) w brzmieniu; „udzielenia długoterminowej pożyczki 

stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Szkaradzie”. 

 

Zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem ww. zmiany przyjęto jednogłośnie 

15 głosami „za” tj. zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady, w brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów z: 

XLVII – zwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki odbytej w dniu 24.01.2022 r. 

L – zwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki odbytej w dniu 29.04.2022 r. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z działalności międzysesyjnej 

i z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Sanniki. 

5. Informacja na temat planowanych remontów w placówkach oświatowych w okresie 

wakacyjnym oraz informacja na temat organizacji roku szkolnego 2022/2023. 

6. Raport o stanie Miasta i Gminy Sanniki. 

6a. Omówienie projektu uchwały w spawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Czyżew, Lwówek, Krubin, 

Aleksandrów. 

6b. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki 

stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Szkaradzie. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Sanniki, 
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2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022, 

3) przystąpienia Miasta i Gminy Sanniki do realizacji projektu partnerskiego p.n. 

„Poznawaj świat przez zmysły. Wsparcie dzieci i nauczycieli Przedszkola 

Samorządowego w Sannikach”, 

4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki, 

5) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Sanniki, 

6) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów w miejscowości Czyżew, Lwówek, Krubin, Aleksandrów, 

7) udzielenia długoterminowej pożyczki stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna 

w Szkaradzie. 

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Dyskusja. 

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania. 

11. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Ad.3. Protokół z XLVII – zwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki odbytej w dniu 

24.01.2022 r. przyjęto – jednogłośnie 15 głosami „za”. 

Protokół z L – zwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki odbytej w dniu 29.04.2022 r. 

przyjęto – jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Ad.4. Ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z działalności międzysesyjnej 

i  z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Sanniki każdy Radny zapoznał się 

indywidualnie. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.5. Informacja na temat planowanych remontów w placówkach oświatowych w okresie 

wakacyjnym oraz informacja na temat organizacji roku szkolnego 2022/2023 (Szkoła 

Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkole Samorządowe w Sannikach)  

zostały omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy Sanniki.  

 

Ad.6. Raport o stanie Miasta i Gminy Sanniki. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Raport został przesłany do zapoznania. Debata nad 

raportem odbędzie się w czerwcu. 

 

Ad.6b. Projekt uchwały w spawie udzielenia długoterminowej pożyczki stowarzyszeniu 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szkaradzie omówiła Pani Skarbnik. Poinformowała, 

że Ochotnicza Straż Pożarna w Szkaradzie, jako stowarzyszenie, złożyła wniosek 

o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utworzenie strefy rekreacyjnej przy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Szkaradzie”. Środki na ten cel Ochotnicza Straż Pożarna otrzyma po 

wykonaniu zadania, złożeniu wniosku o płatność i prawidłowym rozliczeniu zadania. Na 

dzień dzisiejszy Ochotnicza Straż Pożarna potrzebuje środki finansowe celem zapłaty za 

zobowiązania. W związku z tym Straż zwróciła się do Gminy z prośbą o udzielenie 

długoterminowej, nieoprocentowanej pożyczki. Kwota pożyczki to 63.630 zł. Pozostałą 

kwotę w ramach wyprzedzającego finansowania OSP otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. 

Po rozliczeniu zadania w 2023 r. i zwróceniu środków, pieniądze pożyczone z Gminy trafią 

na nasze konto i zaplanowane są w wieloletniej prognozie finansowej jako przychody ze 

spłaty pożyczki udzielonej w bieżącym roku. 

 

Ad.6a. Projekt uchwały w spawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Czyżew, Lwówek, Krubin, 
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Aleksandrów omówił Burmistrz. Wyjaśnił, że w uchwale chodzi o to, iż na wszystkich 

terenach, które są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, pojawiają się osoby, które 

są zainteresowane posadowieniem elektrowni fotowoltaicznych. W myśl obowiązującego 

planu, bez dodatkowego zapisu, o tym, że dopuszczamy takie dzialania, elektrownie nie mogą 

powstać. W związku z tym uchwała jest podejmowana po to, żeby na terenach objętych 

planem zagospodarowania przestrzennego, na klasach ziemi V i VI, była możliwość 

posadowienia farm fotowoltaicznych. W przyszłości będziemy musieli jeszcze dokonać 

zmiany poprzez dopisanie klasy IV. Klasa IV nie jest ujęta w studium. Najpierw trzeba będzie 

dokonać zapisu, że na klasie IV również będzie to możliwe i następnie wprowadzić zmianę 

w planie zagospodarowania przestrzennego. W tej chwili możemy wprowadzić zmianę 

dotyczącą klasy V i VI. Chcemy umożliwić ludziom podpisywanie umów z firmami, które 

chcą takie elektrownie fotowoltaiczne posadowić na gruncie. Należy zwrócić uwagę na to, że 

im więcej będzie odnawialnych źródeł energii na terenie naszej gminy i na terenie naszego 

kraju, tym bardziej staniemy się niezależni energetycznie od źródeł energii spoza naszego 

kraju. Po drugie, dajemy możliwość zarabiania konkretnych pieniędzy mieszkańcom z terenu 

naszej gminy. Po trzecie, uzyskujemy dochody do budżetu w postaci podatku. Nie da się 

zarobić takich kwot na uprawie gruntów słabych, jak można zarobić z tytułu dzierżawy 

gruntów pod budowę farmy fotowoltaicznej. Mieszkańcy naszej gminy będą się bogacić. Im 

bogatsi mieszkańcy naszej gminy, tym bogatsza nasza gmina. Powinniśmy wszyscy 

kibicować tym, którzy w jakiś sposób się rozwijają, a budowanie farmy fotowoltaicznej na 

swojej ziemi, to również jest rozwój i bogacenie się mieszkańców. Zapotrzebowanie na 

produkcję energii elektrycznej z własnych źródeł jest duże. Burmistrz wyraził nadzieję, że 

rządzący wycofają się z ustawy uchwalonej w 2014 r., zwiększającej odległość zabudowy od 

elektrowni wiatrowych do 10-krotności ich wysokości. W tej chwili, w związku z sytuacją na 

świecie, zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii jest ogromne. Wprowadzamy zmiany 

w planie zagospodarowania przestrzennego, żeby umożliwić mieszkańcom budowanie 

domów, ale nie jesteśmy pewni, co do tego, że Wojewoda nam ten plan przyjmie. Jeżeli 

Wojewoda odrzuci plan, to mieszkańcy będą mieli zablokowaną możliwość budowy domów 

na swoich gruntach. Jest to sytuacja niedopuszczalna. Zatem, zanim rządzący zmienią ustawę, 

Gmina wprowadza zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego po to, żeby 

mieszkańcy na terenach objętych planem zagospodarowania przestrzennego, mogli budować 

domy. 

 

Radny A. Cieślak zapytał, czy dotyczy to również domów do 70 m2.  

Burmistrz odpowiedział, że dotyczy to wszystkich budynków mieszkalnych. Istnieje 

możliwość zabudowy w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości wiatraka, ale tylko 

budynkami gospodarczymi, służącymi do prowadzenia działalności gospodarczej, bądź 

przechowalniami, chłodniami itd. 

 

Radna G. Kowalczyk opuściła posiedzenie. 

 

Ad.7. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki przypomniał, że projekty uchwał zostały 

szczegółowo omówione i pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu stałych 

Komisji Rady Miasta i Gminy Sanniki. 

 

Rada Miasta i Gminy w głosowaniu jawnym podjęła następujące uchwały: 

 

1) Uchwałę Nr 242/LI/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Sanniki 

 

Pytań do projekt uchwały nie było. Radni przystąpili do głosowania. 



 4 

Radni Miasta i Gminy Sanniki głosowali następująco: 

Nazwisko i imię 

Głosowanie 

za przeciw 
wstrzymał 

się 

Bembenista Wioletta X   

Cieślak Adam X   

Dolniak Damian  X   

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina X   

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”, bez uwag. 

 

2) Uchwałę Nr 243/LI/2022 zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki 

na rok 2022 

 

Pytań do projekt uchwały nie było. Radni przystąpili do głosowania. 

Radni Miasta i Gminy Sanniki głosowali następująco: 

Nazwisko i imię 

Głosowanie 

za przeciw 
wstrzymał 

się 

Bembenista Wioletta X   

Cieślak Adam X   

Dolniak Damian  X   

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina X   

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”, bez uwag. 
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3) Uchwałę Nr 244/LI/2022 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sanniki do 

realizacji projektu partnerskiego p.n. „Poznawaj świat przez zmysły. Wsparcie dzieci 

i nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Sannikach”  

 

Pytań do projekt uchwały nie było. Radni przystąpili do głosowania. 

Radni Miasta i Gminy Sanniki głosowali następująco: 

Nazwisko i imię 

Głosowanie 

za przeciw 
wstrzymał 

się 

Bembenista Wioletta X   

Cieślak Adam X   

Dolniak Damian  X   

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina X   

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”, bez uwag. 

 

4) Uchwałę Nr 245/LI/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 

Sanniki 

 

Pytań do projekt uchwały nie było. Radni przystąpili do głosowania. 

Radni Miasta i Gminy Sanniki głosowali następująco: 

Nazwisko i imię 

Głosowanie 

za przeciw 
wstrzymał 

się 

Bembenista Wioletta X   

Cieślak Adam X   

Dolniak Damian  X   

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina X   

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   
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Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”, bez uwag. 

 

5) Uchwałę Nr 246/LI/2022 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki 

 

Pytań do projekt uchwały nie było. Radni przystąpili do głosowania. 

Radni Miasta i Gminy Sanniki głosowali następująco: 

Nazwisko i imię 

Głosowanie 

za przeciw 
wstrzymał 

się 

Bembenista Wioletta X   

Cieślak Adam X   

Dolniak Damian  X   

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina X   

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”, bez uwag. 

 

6) Uchwałę Nr 247/LI/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Czyżew, 

Lwówek, Krubin, Aleksandrów 

 

Pytań do projekt uchwały nie było. Radni przystąpili do głosowania. 

Radni Miasta i Gminy Sanniki głosowali następująco: 

Nazwisko i imię 

Głosowanie 

za przeciw 
wstrzymał 

się 

Bembenista Wioletta X   

Cieślak Adam X   

Dolniak Damian  X   

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina X   

Kowalczyk Grażyna     
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Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”, bez uwag. 

 

7) Uchwałę Nr 248/LI/2022 w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki 

stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Szkaradzie 

 

Pytań do projekt uchwały nie było. Radni przystąpili do głosowania. 

Radni Miasta i Gminy Sanniki głosowali następująco: 

Nazwisko i imię 

Głosowanie 

za przeciw 
wstrzymał 

się 

Bembenista Wioletta X   

Cieślak Adam X   

Dolniak Damian  X   

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina X   

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”, bez uwag. 

 

Podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu. 

 

Ad.8. W Interpelacjach i zapytaniach: 

- Radny W. Nowicki wyraził nadzieję, że w przyszłym roku ściągalność podatków i opłat 

będzie wyższa, niż jest to w tej chwili. Podatek rolny – 61 tys. zł, opłata eksploatacyjna – 

18 tys. zł na minusie, zaległości za wodę – 21,8 tys. zł, zaległości za czynsz – 118 tys. zł, za 

ścieki - 39 tys. zł. 

Pan Radny zwrócił także uwagę, iż wiele osób podejmowało dyskusję, po co były radnym 

zakupy laptopów. Zakup tych laptopów urósł już do mitu, że płaciliśmy za nie po 2 tys. zł za 

sztukę. Pan W. Nowicki wyjaśnił, iż zakup jest uzasadniony dlatego, że za jeden laptop 

płaciliśmy 650 zł. (Pan Przewodniczący wtrącił, że laptopy są poleasingowe.) Ponadto, jeżeli 

policzyć wszystkie materiały, jakie musiałyby być wydrukowane na dzisiejszą sesję, to 

byłoby to 300 stron razy 15 radnych plus Pan Burmistrz i Pani Skarbnik, czyli 17 osób, tj. 

5 tys. odbitek. Oznacza to, że zostało zaoszczędzone 10 ryz papieru plus praca pracowników, 
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toner, energia elektryczna. Zakup tego sprzętu był naprawdę niezbędny, tym bardziej, że 

w każdej chwili można wrócić do danej sesji, do danej komisji. 

Pan Przewodniczący podziękował za tę wypowiedź. Powiedział, że wydatek ten był 

uzasadniony głównie względami ekonomicznymi, ale również organizacyjnymi (obostrzenia 

wynikające z pandemii). 

Pan W. Nowicki dodał, że laptopy są własnością Urzędu Gminy, a nie radnych. 

 

- Radny A. Cieślak poinformował, że w sołectwie Osmólsk środki z funduszu sołeckiego na 

2022 r. zostały przeznaczone na uzupełnienie ubytków w drogach, ale nie starczyło na 

wszystko. Zapytał, czy znalazłyby się środki, aby dokończyć remonty tych dróg. Pan Radny 

podziękował wykonawcy remontu, firmie Prima, za rewelacyjne i szybkie wykonanie napraw. 

Firma zrobiła to w ciągu jednego dnia. 

Ad. 9. Dyskusji nie podjęto. 

 

Ad.10. Odpowiedzi na zapytania udzielił Burmistrz. 

- Odnośnie ściągalności podatków i opłat, Burmistrz wyjaśnił, że Urząd Gminy i pracownicy, 

którzy zajmują się poszczególnymi działami, robią wszystko, co jest możliwe w zakresie 

obowiązujących w Polsce przepisów, żeby należności zostały ściągnie. Dodał, że nadal 

będziemy robić wszystko, co jest możliwe, łącznie ze zgłaszaniem dłużników do Krajowego 

Rejestru Dłużników. 

 

- Odnośnie remontów dróg w Osmólsku Górnym, Burmistrz powiedział, iż w tym roku 

pieniądze na remonty dróg już się skończyły. Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wydatki 

bieżące, których nie można zwiększyć w ciągu roku (nie pozwalają na to wskaźniki), 

w niektórych działach mamy już po kilkadziesiąt procent realizacji planu rocznego, a jest 

dopiero maj. Taka sytuacja jest m. in. w przypadku ogrzewania budynków należących do 

Gminy. Sytuacja jest trudna nie przez brak pieniędzy na koncie (bo takie są), ale przez to, że 

nie na wszystko można je wydatkować. Tak sytuacja jest w większości gmin w Polsce. 

 

Radny W. Nowicki i Radna K. Kaźmierczak opuścili obrady. 

 

 - Radny W. Gładoch zapytał, czy jeżeli firma wygrała przetarg na wykonanie boiska czy 

hydroforni, została ustalona konkretna kwota za wykonanie inwestycji i podpisana umowa, to 

teraz firma może sobie zwiększać kwotę. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że w przypadku hydroforni w Sannikach mamy dodatkową 

rzecz, którą wykonujemy, tj. zmiękczanie wody. W trakcie wykonywania inwestycji 

zmieniliśmy technologię. W celu zakupu urządzeń i materiałów do tej technologii, która ma 

być lepsza i tańsza, firma musi kupować na bieżąco urządzenia i materiały.  

Pan W. Gładoch zapytał, czy można dokonywać takich zmian. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że można. Wyjaśnił, że w przypadku ul. Wólczyńskiej obmiar, 

przeprowadzony był kilka miesięcy temu. W tej chwili wykonywany jest odcinek, na którym 

wtedy nie był zarwany asfalt, a teraz się zarywa. Poziom asfaltu, który jeszcze 3-4 miesiące 

temu był wyższy, w tej chwili jest niższy o kilkanaście centymetrów. Wykonawca wszedł na 

budowę, zmierzył i powiedział, że obmiar nie zgadza się z tym, co było w dokumentacji. 

Okazało się, że wykonawca ma rację. Jeżeli wykonawca ma rację, to Gmina nie może nie 
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wyrazić zgody na zmianę. Dopóki ceny nie rosły tak drastycznie, takich sytuacji nie było. Do 

rozstrzygnięcia jest jeszcze jeden przetarg na ul. Chopina i fragment ul. Wólczyńskiej. 

Dostaliśmy dofinansowanie na kwotę 1,7 mln zł, a koszt wykonania tej inwestycji to 

3,7 mln zł. Pan Burmistrz zakomunikował, że w tej chwili trwają rozmowy nad możliwością 

rezygnacji z pewnych elementów wcześniej zaplanowanych do wykonania, aby móc ogłosić 

przetarg i zadanie w jakikolwiek sposób wykonać. 

Przewodniczący Rady wtrącił, że na wykonanie ww. inwestycji trzeba wykorzystać okres 

wakacyjny. 

Burmistrz wyraził przekonanie, że nie uda się tego zrobić w tak krótkim czasie. Należy 

wykonać oświetlenie, instalację elektryczną pod ziemią i kanalizację deszczową. Ma być 

wykonany wjazd na teren przedszkola, miejsce, gdzie będzie stał autobus, z którego dzieci 

będą wychodzić (prosto w schody) i miejsca postojowe dla pracowników i dla rodziców na 

terenie przedszkola. Oprócz tego zaplanowane są miejsca postojowe wzdłuż ogrodzenia przy 

przedszkolu w kierunku osiedla przy ul. Chopina i przy ogrodzeniu stadionu. 

 

- Radna A. Dylik zapytała, czy te dziury, które nie zostały do tej pory załatane, to w tym roku 

załatane nie będą. 

Burmistrz odpowiedział, że nie będą załatane w bieżącym roku. Dodał, że mamy zakupiony 

wcześniej tłuczeń, z tym, że wystarczy go prawdopodobnie do zimy.  

Pani A. Dyli wyjaśniła, że chodzi jej przede wszystkim o dziury, które są na odcinku drogi od 

Brzezi do Sielc przy skrzyżowaniu. Znajdują się tam dwie duże dziury na pół drogi. Nie ma 

możliwości ich ominąć. Omijając jedną dziurę, wpadamy w drugą. 

Pan Burmistrz powiedział, że takich dziur na terenie gminy mamy więcej. Planuje się je 

uzupełnić tłuczniem, ale jest to działanie doraźne i wystarczy na kilka miesięcy. Te wszystkie 

dziury, które nie zostały zrobione w tym roku asfaltem, będą naprawiane poprzez 

zasypywanie tłuczniem. 

 

Ad.11. W punkcie Sprawy różne, wolne wnioski i informacje żadnych spraw nie podjęto.

  

Ad.12. Po zrealizowaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki 

podziękował wszystkim za udział w sesji i oficjalnie zakończył obrady. 

Szczegółowy zapis ww. sesji przedstawia  nagranie wideo zamieszczone na stornie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie 

gminnym. 

 

Protokolant: J. Ambroży-Sitkiewicz      Przewodniczący 

     Rady Miasta i Gminy Sanniki 

 

   Jerzy Jabłoński 


