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Protokół Nr: XLIV/2021 
z XLIV - nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki 

odbytej w dniu 03.12.2021 r. 

 

XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy Sanniki odbyła się w dużej sali na 

I piętrze w świetlicy wiejskiej/OSP Sanniki przy ul. Warszawskiej 119 w Sannikach, 

w godzinach 12.05 – 12.12 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 13. Nieobecni radni: Damian Dolniak - nieobecność 

usprawiedliwiona, Wioletta Bembenista – nieobecność usprawiedliwiona. Lista obecności 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.2. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie 13 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 2021. 

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

2021. 

5. Zakończenie obrad.  

 

Ad.3. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021 

omówiła pani Skartbnik. 

Projekt uchwały przewiduje zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie.  Do planu 

dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się środki w kwocie 117.900 zł z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki te przeznacza się na realizację zadania 

pn.: „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina 

w Sannikach” w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”. Gmina złożyła wniosek. Starała 

się o otrzymanie środków na ten cel.  Środki zostały przyznane, przekazane na rachunek 

bankowy. W ramach przyznanej kwoty Szkoła Podstawowa w Sannikach zakupi drukarkę 3D 

wraz z akcesoriami, stację lutowniczą z gorącym powietrzem, przenośna kamerę cyfrową 

wraz z akcesoriami, statyw z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon 

z akcesoriami oraz aparat fotograficzny z akcesoriami.  

Radna G. Kowalczyk wyraziła przypuszczenie, że w tej kwocie będzie zakupione również 

wyposażenie dodatkowe, gdyż to, co odczytała pani Skarbnik, każda szkoła musi posiadać do 

1 września 2022 r. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeżeli środków starczy na jeszcze coś innego, to będzie zakupione 

wyposażenie dodatkowe, tak aby całą tę kwotę wydatkować. Dodatkowe wyposażenie 

również jest określone. Nie mogą to być dowolne zakupy, a tylko takie, które są przewidziane 

dla ww. projektu. Zostanie podjęta próba wydatkowania środków do końca bieżącego roku. 

W tym roku obowiązkowo trzeba wydatkować przynajmniej 60% przyznanych środków. 
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Gmina będzie starała się wydać wszystko w tym roku, ale będzie to zależało od firmy, która 

przedstawi najkorzystniejsza ofertę. Od niej będzie zależało tempo realizacji dostawy sprzętu. 

 

Ad.4. Rada Miasta i Gminy w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr 213/XLIV/2021 

zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021. 

 

Radni Miasta i Gminy Sanniki głosowali następująco: 

Nazwisko i imię 

Głosowanie 

za przeciw 
wstrzymał 

się 

Bembenista Wioletta    

Cieślak Adam X   

Dolniak Damian     

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina X   

Kowalczyk Grażyna  X   

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”, bez uwag”. 

 

Podjęta uchwała stanowią załączniki do protokołu. 

 

Ad.5. Po zrealizowaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki 

podziękowała wszystkim za udział w sesji i oficjalnie zakończyła obrady. 

Szczegółowe wypowiedzi Radnych i Skarbnika znajdują się w nagraniu wideo 

zarchiwizowanym na nośniku elektronicznym oraz dostępnym w Internecie, stanowiącym 

integralną część niniejszego protokołu. 

 

Protokolant: J. Ambroży-Sitkiewicz      Przewodniczący 

     Rady Miasta i Gminy Sanniki 

 

   (-) Jerzy Jabłoński 


