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Protokół Nr: LIX/2022 
z LIX - nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki 

odbytej w dniu 04.11.2022 r. 

 

LIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy Sanniki odbyła się w sali obrad Urzędu 

Miasta i Gminy Sanniki, w godzinach 10.25 – 10.45 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 stwierdził quorum i prawomocność obrad. Na stan 

15 radnych obecnych 12. Nieobecny radny: Grażyna Kowalczyk – nieobecność 

usprawiedliwiona, Magdalena Kalińska – nieobecność usprawiedliwiona, Wojciech Gładoch – 

nieobecność nieusprawiedliwiona. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.2. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”, w brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy 

Sanniki na rok 2022. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 

2022. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Ad.3. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy 

Sanniki na rok 2022. 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik. Wyjaśniła, że w dziale 852 wprowadza się środki 

w kwocie 178.500 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Są to środki na 

wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł 

ciepła oraz na koszty obsługi tego zadania. Środki wpłynęły na rachunek Miasta i Gminy 

Sanniki. Chodzi tu o wypłatę dodatków innych niż węglowy. Dotyczy ogrzewania gazem, 

peletem, olejem opałowym. Nie jest to koniec. Będą kolejne transze przeznaczone na ten cel. 

Zmiana dokonywana jest na prośbę MGOPS w Sannikach, ponieważ kończy się termin na 

wypłatę tych dodatków. Jeśli Rada przyjmie uchwałę, to w dniu dzisiejszym MGOPS 

przystąpi do pierwszych wypłat. 

 

Ad.4. Rada Miasta i Gminy w głosowaniu jawnym Uchwałę Nr 276/LIX/2022 zmieniającą 

Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 

 

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    

Grochowski Roman X   
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Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena    

Kaźmierczak Karolina X   

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”, bez uwag. 

 

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki, który 

korzystając z tego, że sesja jest transmitowana, poprosił o możliwość przekazania 

mieszkańcom bardzo pilnego komunikatu.  

Burmistrz powiedział, iż w związku z tym, że w ostatnim czasie zmieniły się przepisy 

dotyczące przyznawania dodatku węglowego, uprzejmie prosi wszystkie osoby, bądź też 

rodziny, które zamieszkują wspólnie w gospodarstwach (wspólne podwórko, ale dwa różne 

domy, jeden dom, ale ogrzewany kilkoma źródłami ciepła, w przypadku wielu rodzin 

zamieszkujących ten dom) o kontakt z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, w celu uzyskania indywidualnej interpretacji dla swojego przypadku. Po tych 

zmianach warto upewnić się, czy w przypadku konkretnej rodziny, czy też konkretnych 

rodzin zamieszkujących wspólnie, dodatek ten nie należy się w większej ilości. 

 

Natomiast jeśli chodzi o rozprowadzanie węgla na terenie naszej gminy, jakiś czas temu 

została podjęta decyzja, że będziemy to robić, chociaż jak wszystkim wiadomo, nie mamy 

placu, na którym moglibyśmy to robić, ani wagi, pojazdów, ani wyspecjalizowanych 

pracowników w tym kierunku. Od pewnego momentu pojawiła się możliwość współpracy 

z istniejącymi, działającymi składami węgla. Niektóre z tych przedsiębiorstw wyraziły 

zainteresowanie współpracą z Gminą w tym zakresie i dlatego też zapadał decyzja 

o rozprowadzaniu przez Gminę węgla. Burmistrz podkreślił, że niezależne od Gminy jest 

w jakiej ilości węgiel do na trafi i czy w ogóle trafi. Niezależne od Gminy jest również to 

jakiej jakości będzie ten węgiel i czy będzie się nadawał do palenia. W przepisach jest zapis, 

że tego węgla nie będzie można zwracać. Trzeba mieć to wszystko na względzie. Gmina 

prawdopodobnie będzie rozsyłać informacje do mieszkańców w postaci kartki. Burmistrz 

zwrócił się do mieszkańców z prośbą, aby tę kartkę przekazywać i jej nie zatrzymywać. 

Reasumując, na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy ruszy sprzedaż węgla i czy on w ogóle 

będzie, a jeśli będzie, to jakiej jakości.  

Burmistrz dodał, że Gmina postara się mieszkańcom pomóc i wszyscy ci, którzy będą 

zainteresowani zakupem takiego węgla, nie zostaną odesłani z kwitkiem, pod warunkiem, że 

Gmina będzie mogła ten węgiel zakupić. 

Radna T. Winnicka zapytała, czy będą zapisy na węgiel. 

Burmistrz odpowiedział, że w przypadku, gdy Gmina nie handluje węglem samodzielnie, nie 

są wymagane żadne zapisy i składanie wniosków o ten węgiel. W przypadku sprzedaży węgla 

przez firmy do tego wyspecjalizowane, tj. składy węgla, wystarczy dokument – wpis do 

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wniosek składa się tylko wtedy, kiedy węglem 

handluje gmina.  

Pani Radna zapytała, skąd mieszkańcy będą wiedzieli, że węgiel jest na składzie. 

Burmistrz wyjaśnił, że gmina będzie rozsyłać informację, w których punktach to będzie 

robione. Na ten moment umowy nie są jeszcze podpisane, ale wstępnie współpracować 
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z Gminą będzie firma z siedzibą po byłym GS-ie w Sannikach i firma z Lwówka (tzw. SG 

Lipińskie). 

Radny D. Dolniak zapytał, co w sytuacji, gdy tego węgla nie starczy dla wszystkich. 

Burmistrz odparł, że takie pytania należy kierować do odpowiedniego Ministra. 

Radny A. Wróblewski zapytał, czy będzie to węgiel tylko dla mieszkańców gminy Sanniki. 

Burmistrz odpowiedział, że Gmina będzie rozprowadzała węgiel tylko wśród mieszkańców 

naszego miasta i gminy. Potwierdzeniem tego, że jest to nasz mieszkaniec będzie dokument 

stwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Radny A. Wróblewski zapytał, kto będzie wydawał taki dokument. 

Burmistrz wyjaśnił, że po zgłoszeniu budynku do CEEB, taki dokument otrzymuje się 

w urzędzie. 

Radny W. Nowicki zapytał, czy jeśli ktoś złożył wniosek do CEEB na jedno źródło, a po 8 

sierpnia złożył, że ma jeszcze drugie, z którego też korzysta, brane jest to pod uwagę, czy nie. 

Burmistrz powiedział, że nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie i najlepiej udać się do 

MGPS-u, gdzie pracownicy na pewno udzielą fachowych porad.  

 

Pani Sekretarz dostarczyła na sesję ustawę. Burmistrz po zapoznaniu się z nią, powiedział, iż 

z ustawy wynika, że wniosek jednak trzeba składać. W tej sytuacji nie wiadomo, co trzeba 

zrobić. 

Pan Przewodniczący Rady wtrącił, że najlepszym rozwiązaniem będzie zgłębienie tematu 

i umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy. 

Burmistrz powiedział, że wszystko, co trzeba po kolei zrobić zostanie opisane na stronie 

internetowej, na Facebooku i chyba trzeba będzie sporządzić kartkę. 

Radny A. Wróblewski zapytał, czy to prawda, że ekogroszek ma być tylko luzem i nie może 

być workowany. 

Pani Sekretarz odpowiedziała, że Gmina będzie odbierać towar luzem. 

 

Ad.5. 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 


