
 1 

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

odbytej w dniu 18.11.2022 r. 

 

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

Miasta i Gminy Sanniki, w godzinach 11.10 – 11.27 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 11. Nieobecni radni: Karolina Kaźmierczak – nieobecność 

nieusprawiedliwiona, Damian Dolniak – nieobecność usprawiedliwiona, Wiesław Nowicki –

nieobecność usprawiedliwiona, Wojciech Gładoch – nieobecność usprawiedliwiona. Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.2. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie 11 głosami „za”, w brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przedstawienie projektów uchwał: 

1) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

i Gminy Sanniki, 

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

3) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą 

do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Sanniki do placówek 

oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

i Gminy Sanniki, 

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

3) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą 

do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Sanniki do placówek 

oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Ad.3. Przedstawienie projektów uchwały: 

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Sanniki 

 

2) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 

2022 

 

Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Sanniki – Pani Marlena Kunikowska. 

Wyjaśniła, że zarówno w projekcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta 

i Gminy Sanniki na rok 2022, jak i w projekcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki zmiany dotyczą projektu 

„Dostępny samorząd – Miasto i Gmina Sanniki”. Zadania, które zostały wprowadzone 
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w ramach tego projektu, a konkretnie „Zakup dwuekranowego powiększalnika” oraz „Zakup 

urządzenia lektorskiego wraz z klawiaturą Braille” zostały wprowadzone do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej z racji tego, że projekt realizowany jest przez dwa lata. Jednak 

wymienione dwa zadania rozpoczną i zakończą się w roku 2022. Zatem muszą się znaleźć 

w załączniku dotyczącym inwestycji realizowanych wyłącznie w roku 2022. Tym samym 

zdejmujemy je z załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć WPF, a wpisujemy do zadań 

inwestycyjnych realizowanych w roku 2022. Kwoty nie ulegają zmianie. Jest po przeniesienie 

wyłącznie pomiędzy dokumentami i pomiędzy załącznikami, czyli z zadań wieloletnich do 

zadania jednorocznego. Pozostałe zadania realizowane w ramach tego projektu zostają 

w załączniku dotyczącym przedsięwzięć WPF, ponieważ będą realizowane i w 2022 r. i w 

2023 r. Ponadto w projekcie uchwały dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków roku 2022 w związku z tym, że należy 

te plany dostosować do Uchwały Budżetowej na 2022 r.   

 

3) projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej 

podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży 

i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Sanniki do placówek 

oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki – Pani Aleksandra Szczepaniak. 

Wyjaśniła, że na naszym terenie mamy ośmioro dzieci niepełnosprawnych, które dowożone są 

do ośrodka w Mocarzewie. Nastąpiła zmiana przepisów na podstawie, których wyliczana jest 

kwota zwrotu kosztów przewozu dzieci. Nie będzie to już średnia cena jednostki paliwa w 

danej gminie, ale ustalona przez gminę stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu, którym 

rodzice przewożą dzieci. Od listopada wnioski będą rozpatrywane po nowych stawkach. 

 

Ad.4. Rada Miasta i Gminy w głosowaniu jawnym podjęła następujące uchwały: 

 

1) Uchwałę Nr 277/LX/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Sanniki 

Radni Miasta i Gminy Sanniki głosowali następująco: 

Nazwisko i imię 

Głosowanie 

za przeciw 
wstrzymał 

się 

Bembenista Wioletta X   

Cieślak Adam X   

Dolniak Damian     

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech    

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina    

Kowalczyk Grażyna  X   

Nowicki Wiesław     

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   
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Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami „za”, bez uwag. 

 

2) Uchwałę Nr 278/LX/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     

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech    

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina    

Kowalczyk Grażyna  X   

Nowicki Wiesław     

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami „za”, bez uwag. 

 

3) Uchwałę Nr 279/LX/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Sanniki do 

placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy 

z dnia 14 grudnia 201 r. – Prawo oświatowe 

 

Radni Miasta i Gminy Sanniki głosowali następująco: 

Nazwisko i imię 

Głosowanie 

za przeciw 
wstrzymał 

się 

Bembenista Wioletta X   

Cieślak Adam X   

Dolniak Damian     

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech    

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina    

Kowalczyk Grażyna  X   
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Nowicki Wiesław     

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami „za”, bez uwag. 

 

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki – Panu 

Gabrielowi Wieczorkowi, który korzystając z tego, że sesja jest transmitowana, chciał 

przekazać mieszkańcom gminy kilka ważnych komunikatów.  

Po pierwsze Burmistrz poinformował o problemie w szkole podstawowej w Osmolinie, czyli 

awarii pieca centralnego ogrzewania. Podjęta została decyzja, że nie będzie wymiany pieca. 

W miejsce pieca zostaną zainstalowane pompy ciepła. Sprawa się trochę komplikuje, 

ponieważ w tak krótkim czasie ciężko było zdobyć pewne podzespoły do uruchomienia 

ogrzewania. Wszystko jednak jest organizowane i mamy nadzieje, że w niedługim czasie 

przystąpimy do wymiany źródła ogrzewania. Wiąże się to również ze zwiększeniem 

przydziału mocy dla budynku w Osmolinie, co też ma wpływ na wydłużenie realizacji 

wymiany źródła ciepła. Z tą wymianą również wiążą się problemy. Planowane było 

rozlokowanie dzieci klas I-III na terenie naszego miasta i gminy. Niestety nie udało się 

uzyskać w tej sprawie pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty. W związku z tym część dzieci 

będzie musiała znaleźć się na tzw. zdalnym nauczaniu. W przypadku rodziców, którzy nie 

będą w stanie zapewnić dzieciom opieki na czas nauki zdalnej, będzie zorganizowana opieka 

na świetlicy w Szkole Podstawowej w Sannikach. Wymiana źródła ciepła może potrwać ok. 

7-10 dni. Burmistrz poprosił rodziców o kontakt w tej sprawie z Panią Dyrektor Kochańską 

lub z Panią Dyrektor Rogalską. Wymiana źródła ciepła planowana była na przyszły tydzień, 

ale w związku z zaistniałymi problemami, proces zostanie przesunięty prawdopodobnie na 

kolejny tydzień.  

 

Drugi temat to zakup węgla w preferencyjnych cenach. Burmistrz poinformował, że Gmina 

dopełniła wszelkich formalności, jeśli chodzi o możliwości zakupu węgla na terenie naszego 

miasta i gminy. Wysłane zostały wszelkie wymagane dokumenty. W tej chwili oczekujemy na 

kontakt ze spółki, która ma obsługiwać sprzedaż węgla na terenie naszego miasta i gminy. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Panią Sekretarz kontakt ten ma nastąpić najpóźniej 

w dniu dzisiejszym. Jeśli do takiego kontaktu nie dojdzie, to wtedy kontaktować się ma 

Gmina. Jesteśmy przygotowani, chcemy już przyjmować i dystrybuować węgiel do 

wszystkich mieszkańców, którzy sobie tego życzą. Dotychczas wpłynęło ok. 400 wniosków 

na zakup węgla w preferencyjnej cenie. W pierwszej transzy będzie można nabyć 1,5 tony 

węgla. Po nowym roku drugie 1,5 tony. Burmistrz podkreślił, że Gmina nie ma absolutnie 

żadnego wpływu na jakość i kaloryczność węgla, ani na to jak będzie wyglądał ten węgiel 

i jak będzie się palił. W związku z tym ewentualnych pretensji z tego wynikające nie należy 

kierować do Gminy.  

Pan Burmistrz dodał, że na różnych portalach można znaleźć bardzo dużo ogłoszeń na temat 

możliwości zakupu węgla groszku, orzecha, węgla jeszcze grubszego, czy też miału 

w konkurencyjnych cenach. Ceny są konkurencyjne i takich ogłoszeń jest sporo, jednak nie 

wiadomo skąd ten węgiel pochodzi i jakiej jest jakości. Jesteśmy gotowi na dystrybucję 

węgla, który ma pochodzić ze spółek Skarbu Państwa. W najbliższym czasie będą 

przekazywane kolejne informacje na temat zakupu węgla na stronie internetowej gminy, czy 

też w Urzędzie, a jeśli nie, to najpóźniej 28 listopada na sesji. 
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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 


