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

odbytej w dniu 28.11.2022 r. 

 

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

Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, w godzinach 13.42 – 14.20 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 10. Nieobecni radni: Grażyna Kowalczyk – nieobecnosć 

usprawiedliwiona, Teresa Winnicka – nieobecnosć usprawiedliwiona, Adam Cieślak – 

nieobecnosć usprawiedliwiona,  Karolina Kaźmierczak – nieobecność nieusprawiedliwiona, 

Damian Dolniak - nieobecność nieusprawiedliwiona.  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 zdjęcia punktu 5. w brzmieniu: „Prelekcja przygotowana przez Wojskowe Centrum 

Rekrutacji w Płocku dotycząca różnych form pełnienia czynnej służby wojskowej. 

Przybliżenie wszelkich aspektów związanych z rekrutacją, szkoleniem oraz powołaniem do 

czynnej służby wojskowej” i przesunięcia kolejnych punktów w kolejności w taki sposób, że 

punkt 6. staje się punktem 5., punkt 7. staje się punktem 6. itd. Zdjęcie ww. punktu 

z porządku obrad podyktowane jest informacją Pana prelegenta, iż nie będzie mógł być 

obecny na sesji.  

 

Zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem ww. zmiany przyjęto jednogłośnie 

10 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: 

LVIII – zwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki odbytej w dniu 27.10.2022 r. 

LIX – nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki odbytej w dniu 04.11.2022 r. 

LX – nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki odbytej w dniu 18.11.2022 r. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z działalności międzysesyjnej 

i z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Sanniki. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

i Gminy Sanniki, 

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

3) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku 

rolnego na rok 2023, 

4) określenia wysokości stawek  podatku  od  nieruchomości na 2023 r., 

5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 r., 

6) zmieniająca uchwałę Nr 177/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 

2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń 

wodociągowych oraz za wprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Sanniki na 2018 r. 
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7) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”, 

8) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy 

Sanniki na lata 2023-2027, 

9) wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Sanniki. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Dyskusja. 

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania. 

9. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie obrad. 

 

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

27.10.2022 r. przyjęto – 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” (Radny 

W. Gładoch – nieobecny na sesji w dniu 27.10.2022 r.) 

 

Protokół z LIX – nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki odbytej w dniu 

04.11.2022 r. przyjęto – 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” (Radny 

W. Gładoch – nieobecny na sesji w dniu 04.11.2022 r.) 

 

Protokół z LX – nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki odbytej w dniu 

18.11.2022 r. przyjęto – 8 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymującym się” (Radny 

W. Nowicki i Radny W. Gładoch – nieobecni na sesji w dniu 18.11.2022 r.) 

 

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. 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 280/LXI/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 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    

Dolniak Damian     

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   
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Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina    

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa    

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 10 głosami „za”, bez uwag. 

 

2) Uchwałę Nr 281/LXI/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    

Dolniak Damian     

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina    

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa    

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 10 głosami „za”, bez uwag. 

 

3) Uchwałę Nr 282/LXI/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną 

jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2023 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że trwała długa dyskusja na temat stawek podatków. 

Ostatecznie przyjęto, że stawki podatków wzrosną o 13%. 

 

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   
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Cieślak Adam    

Dolniak Damian     

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina    

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa    

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 10 głosami „za”, bez uwag. 

 

4) Uchwałę Nr 283/LXI/2022 w sprawie określenia wysokości stawek  podatku  od  

nieruchomości na 2023 r. 

 

Przewodniczący Rady uzupełnił, że zarzarta dyskusja skończyła się kompromisem – wzrost 

stawek podatków o 13%. 

 

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    

Dolniak Damian     

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina    

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa    

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 10 głosami „za”, bez uwag. 

 

5) Uchwałę Nr 284/LXI/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2023 r. 
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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    

Dolniak Damian     

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina    

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa    

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 10 głosami „za”, bez uwag. 

 

6) Uchwałę Nr 285/LXI/2022 zmieniającą uchwałę Nr 177/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki 

z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną 

z urządzeń wodociągowych oraz za wprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Sanniki na 2018 r. 

 

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    

Dolniak Damian     

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina    

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa    

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 10 głosami „za”, bez uwag. 
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7) Uchwałę Nr 286/LXI/2022 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy 

Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2023 r.” 

 

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    

Dolniak Damian     

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina    

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa    

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 10 głosami „za”, bez uwag. 

 

8) Uchwałę Nr 287/LXI/2022 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Sanniki na lata 2023-2027 

 

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    

Dolniak Damian     

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina    

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   
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Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa    

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 10 głosami „za”, bez uwag. 

 

9) Uchwałę Nr 287/LXI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych 

w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 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    

Dolniak Damian     

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina    

Kowalczyk Grażyna     

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa    

Wróblewski Augustyn X   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 10 głosami „za”, bez uwag. 

 

Podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do mieszkańców z informacją, że autokary tzw. szkolne 

dowożące dzieci do naszych placówek edukacyjnych, mogą świadczyć na rzecz mieszkańcow 

usługi przewozowe za symbliczną złotówkę, według przyjętych rozkładów jazdy. 

Pan Burmistrz uzupełnił, że jeszcze nie na wszystkich przystankach zamieszczone są rozkłady 

jazdy. Wszystkie osoby zainteresowane, które nie znajdą informacji na przystanku, mogą 

kontaktować się w tej sprawie z Urzędem. W najbliższych dniach rozkłady powinny pojawić 

się na przystankach. Bilet kosztuje 1 zł i tym kursem można jeździć, dopóki kurs się nie 

skończy i pasażer nie opuści autobusu. Rozkłady jazdy będą zamieszczone również na stronie 

internetowej Gminy. 

 

Ad.6. W interpelacjach i zapytaniach: 
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- Radny W. Nowicki zapytał, czy będzie możliwość zakupu tańszego węgla. Kiedy ten węgiel 

będzie dostarczony i z jakiego kierunku? 

 

Ad.7. Dyskusji nie podjęto. 

 

Ad.8. Odpowiedzi na zapytanie udzielił Pan Burmistrz oraz Pani Sekretarz. 

Burmistrz wyjaśnił, że jako Urząd zrobiliśmy wszystko, co było dotychczas do zrobienia, aby 

móc węgiel sprzedawać mieszkańców w korzystniejszej cenie. Prowadzone były rozmowy 

z przedsiębiorcami, zostały podjęte z nimi uzgodnienia. Wystąpiono z wnioskiem 

o podpisanie umowy. Podpisano umowy. Obecnie czekamy już drugi tydzień na informację ze 

strony spółki, która miałaby zaopatrywać naszą gminę w węgiel.  Póki co nie ma sygnału, że 

możemy jechać po węgiel. Pani Sekretarz dzwoni po kilka razy dziennie. Za każdym razem 

jest odpowiedź: „Proszę czekać”.  

Pani Sekretarz poinformowała, że w dniu 25.11.2022 r. udało się podpisać umowę z PGE 

Paliwa Sp. z o.o. Złożyliśmy zapotrzebowanie na 750 ton. Wpłynęło 500 wniosków na zakup 

węgla preferencyjnego. Osoby będą miały możliwość zakupu 1,5 tony węgla do dnia 

31 grudnia 2022 r. W przerwie obrad Pani Sekretarz dzwoniła do spółki. Kazano czekać na 

kontakt. Obsługa klienta skontaktuje się z Gminą, być może juto lub pojutrze. Nie można nic 

przyspieszyć. Trzeba czekać w swojej kolejce. Węgiel będzie przywożony z Kutna. Nie 

wiadomo jaki to będzie węgiel. Do Gąbina, do którego węgiel też przywożony był z Kutna, 

dotarł węgiel kolumbijski. W dniu dzisiejszym Pani Sekretarz zdzwoni się z 

przedsiębiorcami, aby niezwłocznie podpisać z nimi umowę. Będą to dwa podmioty, jeden 

z Sannik i jeden z Lwówka. 

Radny R. Grochowski zapytał, czy jeżeli przesunie się to w czasie i węgiel przyjedzie 

w ostatnich dniach grudnia, to zapisane osoby nadal będą mogły odebrać węgiel. 

Pani Sekretarz odpowiedziała, że tak. Brany będzie pod uwagę dzień składania wniosku.  

Pan Burmistrz przypomniał, że wszystko, co dzieje się z węglem jest całkowicie niezależne 

od Gminy. Gmina na nic nie ma wpływu. Jedyne co robi, to spełnia kolejne wymogi do tego, 

żeby móc ten węgiel dystrybuować. Decyzję o dystrybucji węgla Gmina podjęła od razu, 

kiedy pojawiła się taka możliwość. Gmina natychmiast zaczęła wprowadzać w życie 

wszystkie wymagane elementy, aby węgiel do nas trafił. Burmistrz podkreślił, że nie mamy 

pływu na to, kiedy węgiel do nas trafi, czy w ogóle do nas trafi, a jak trafi, czy będzie się 

nadawał do palenia. 

Radny W. Nowicki zauważył, że jest zastrzeżenie, iż tego węgla nie można zwrócić. 

Burmistrz potwierdził tę informację.  

 

Ad.9. W punkcie Sprawy różne, wolne wnioski i informacje: 

- Przewodniczący Rady odczytał Informację z analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok 

przedłożoną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyninie. W wyniku 

przeprowadzonej analizy i porównania przekazanych oświadczeń o stanie majątkowych oraz 

kopii zeznań o wysokości osiągniętych dochodów w roku podatkowym z treścią uprzednio 

złożonych oświadczeń majątkowych, a także informacjami dotyczącymi stanu majątkowego 

radnych, będącymi w posiadaniu Urzędu Skarbowego w Gostyninie stwierdzono w jednym 

przypadku nieprawidłowość polegająca na nie dołączeniu rocznego zeznania podatkowego 

o osiągniętym dochodzie/poniesionej stracie za rok 2021. Uchybienie to nie stanowiło jednak 
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przesłanki mogącej skutkować skierowaniem oświadczenia do kontroli do Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego w Warszawie. Więcej uchybień nie stwierdzono.  

 

Pan Burmistrz powiedział, że miał nieprzyjemną sytuację z urzędem skarbowym i prosił 

Radnych o skrupulatne wypełnianie oświadczeń majątkowych. 

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że czekają go obowiązki służbowe, przeprosił 

Radnych i opuścił posiedzenie.  

 

- Przewodniczący Rady zwrócił, uwagę Radnych na korespondencję, która wpłynęła do Rady, 

tj.: 

 Pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie Okresowej oceny przyjmowania 

i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego 

województwa mazowieckiego oraz samorządowe jednostki organizacyjne w 

2021 roku (kserokopia pisma stanowi załącznik do protokołu), 

 Petycję Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie naprawy 

programu ochrony powietrza skierowaną do Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

(pismo stanowi załącznik do protokołu). 

 

Ad.10. 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 


