
 1 

Protokół Nr: XLVIII/2021 
z XLVIII - zwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki 

odbytej w dniu 29.03.2022 r. 

 

XLVIII zwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy Sanniki odbyła się w sali obrad Urzędu 

Miasta i Gminy Sanniki, w godzinach 13.25 – 14.52 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 14. Nieobecna radna: Agnieszka Dylik - nieobecność 

usprawiedliwiona. 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 9. punktu 9a. w brzmieniu: „Omówienie projektu uchwały 

w spawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w miejscowości Czyżew”, punktu 9b. w brzmieniu: „Omówienie 

projektu uchwały w sprawę przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Lwówek i Krubin” oraz 

w punkcie 10. dodanie podpunkt 8) w brzmieniu: „przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Czyżew” 

i podpunktu 9) w brzmieniu: „przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Lwówek i Krubin”. 

Zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem ww. zmiany przyjęto jednogłośnie 14 

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), bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu rady, w brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z działalności międzysesyjnej 

i z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Sanniki. 

5. Sprawozdanie z realizacji 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 wolontariatu za 2021 r. 

6. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2021 r. – 

MGOK, MGOPS, MGBP oraz ECA im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2021 rok”. 

8. Przyjęcie sprawozdania Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2021. 

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej na 2021 rok.  

9a. Omówienie projektu uchwały w spawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Czyżew. 

9b. Omówienie projektu uchwały w sprawę przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Lwówek i Krubin. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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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) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 

4) wyznaczenia miejsca do ułatwienia prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady 

prowadzenia tego handlu i zwolnienia z opłaty targowej w piątki i soboty rolników 

i ich domowników na terenie Miasta i Gminy Sanniki, 

5) przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, 

6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2022 roku, 

7) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Sanniki na 2023 r. 

środków stanowiących fundusz sołecki, 

8) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów w miejscowości Czyżew, 

9) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów w miejscowości Lwówek i Krubin. 

11. Interpelacje i zapytania. 

12. Dyskusja. 

13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania. 

14. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje. 

15. Zakończenie obrad. 

 

W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki poprosił o uczczenie 

minutą ciszy pamięci poległych w wojnie w Ukrainie.  

Kolejno Pan Przewodniczący poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci wieloletniego 

radnego, najpierw Gminy Sanniki, później Miasta i Gminy Sanniki – pana Jana 

Wrzesińskiego. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa …, 

a przez 15 lat był Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Osmolinie. 

 

Ad.3. Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. 

Pan Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki – Gabrielowi 

Wieczorkowi. Pan Burmistrz z okazji Dnia Sołtysa, który przypada 11 marca, podziękował 

Sołtysom za wykonywaną przez nich pracę, za kontakt z mieszkańcami, za reagowanie na 

potrzeby mieszkańców, za reprezentowanie Urzędu w terenie. Wyraził nadzieję, że dobra 

współpraca będzie trwała jak najdłużej i złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkiego co 

najlepsze, spełnienia marzeń, zadowolenia z pracy i uśmiech na twarzy każdego dnia. 

 

Kolejno życzenia w imieniu własnym, jak również Rady Miasta i Gminy Sanniki, złożył 

Przewodniczący Rady – Jerzy Jabłoński. Pan Przewodniczący życzył Sołtysom satysfakcji 

z pracy sołtysa. Podkreślił, że stanowią podstawowy szczebel samorządu i są najbliżej spraw 

toczących się w terenie. Sołtys jest podstawowym ogniwem. Jest to osoba, która nie 

przypadkowo zyskała zaufanie mieszkańców. Następnie pan J. Jabłoński odczytał życzenia 

Wojewody Mazowieckiego – Konstantego Radziwiłła, które to słowa najlepiej oddają rolę 

Sołtysów.  

 

Następnie pan Burmistrz wręczył Sołtysom listy gratulacyjne i drobne upomniki. 
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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. 

Pytań do sprawozdania nie było. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2021 r. – 

MGOK, MGOPS, MGBP oraz ECA im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 

Przewodniczacy Rady przypomniał, że każde ze sprawozdań zostało wcześniej omówione. 

 

Sprawozdanie  z  działalności  Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach (MGOK) 

za 2021 rok zostało przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Sprawozdanie  z  działalności  MGOPS  w Sannikach za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 

2021 r. zostało przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminne Biblioteki Publicznej w Sannikach za 

2021 rok zostało przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Europejskiego centrum Artystycznego 

im. Fryderyka Chopina w Sannikach za 2021 r. zostało przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji 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 wolontariatu za 2021 r. 

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Ad. 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”. 

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Ad. 8. Przyjęcie sprawozdania Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2021. 

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Ad. 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej na 2021 rok.  

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Ad.9a. i Ad9b. oraz Ad.10. Rada Miasta i Gminy w głosowaniu jawnym podjęła następujące 

uchwały: 

 

1) Uchwałę Nr 229/XLVIII/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Sanniki 
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Pytań do projektu uchwały nie było. 

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    

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 14 głosami „za”, bez uwag. 

 

2) Uchwałę Nr 230/XLVIII/2022 zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki 

na rok 2022 

Pytań do projektu uchwały nie było. 

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    

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 14 głosami „za”, bez uwag. 
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3) Uchwałę Nr 231/XLVIII/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gostynińskiemu na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej 

Pytań do projektu uchwały nie było. 

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    

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 14 głosami „za”, bez uwag. 

 

4) Uchwałę Nr 232/XLVIII/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do ułatwienia 

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz 

wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu i zwolnienia 

z opłaty targowej w piątki i soboty rolników i ich domowników na terenie Miasta i Gminy 

Sanniki 

Pytań do projektu uchwały nie było. 

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    

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina X   

Kowalczyk Grażyna  X   

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   
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Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

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

 

5) Uchwałę Nr 233/XLVIIII/2022 w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022 – 2023 (omyłkowo odczytana: „na 2022 rok”) 

Pytań do projektu uchwały nie było. 

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    

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 14 głosami „za”, bez uwag. 

 

6) Uchwałę Nr 234/XLVIIII/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki 

w 2022 roku 

 

Pytań do projektu uchwały nie było. 

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    

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   
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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 14 głosami „za”, bez uwag. 

 

7) Uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy 

Sanniki na 2023 r. środków stanowiących fundusz sołecki 

Przewodniczący Rady poinformował, że poszczególne stałe Komisje Rady Miasta i Gminy 

Sanniki zaopiniowały projekt uchwały negatywnie. Przyjęcie uchwały oznaczałoby, że 

w 2023 r. funduszu sołeckiego nie będzie wyodrębniony, natomiast odrzucenie uchwały 

oznacza obowiązek utworzenia funduszu na kolejny rok. Pan J. Jabłoński stwierdził, że 

podziela rację obydwu stron. Przyjęcie tej uchwały być może pozwoliłoby pomnożyć środki 

(ponad 400 tys. zł) poprzez użycie ich jako wkładu własnego do ewentualnie pozyskanych 

środków z zewnątrz. Na pewno taki wkład własny będzie potrzebny, o ile składane przez nas 

wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone. W przypadku braku wkładu własnego, będzie 

kłopot. Pan Przewodniczący rozumie jednak również zdanie wyrażone przez część radnych 

i sołtysów, że te środki są najbliżej lokalnych społeczności, które najlepiej wiedzą, jak dla 

dobra tych lokalnych środowisk je spożytkować.   

Pan Przewodniczący zaproponował zawarcie dżentelmeńskiej umowy, że gdyby pojawiły się 

wspomniane pieniądze z zewnątrz i zaszłaby potrzeba wsparcia tych środków wkładem 

własnym, a na ten wkład z budżetu brakowałoby środków, co jest wysoce prawdopodobne, 

w każdej chwili zebrania wiejskie, które decydują o wykorzystaniu tych środków, mogą z 

nich zrezygnować. Rzecz będzie się rozstrzygać w miesiącu wrześniu. Do tego czasu 

będziemy mądrzejsi  o wiedzę, którą przyniosą nam wydarzenia kolejnych miesięcy.   

 

Pytań do projektu uchwały nie było. 

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   X  

Nowicki Wiesław   X  

Olczak Marek   X  

Pawłowska Iwona  X   
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Winnicka Teresa  X  

Wróblewski Augustyn  X  

Uchwała została odrzucona 11 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „za” i 2 głosach 

„wstrzymuj,ących się”. 

 

8) Uchwałę Nr 235/XLVIIII/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Czyżew 

 

Projekt uchwały w spawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Czyżew oraz projekt uchwały 

w sprawę przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w miejscowości Lwówek i Krubin omówił Burmistrz Miasta 

i Gminy Sanniki. Burmistrz powiedział, że  w związku z pojawianiem się wielu nieścisłości 

i nieprawdziwych informacji na temat funkcjonowania miejscowości, w których znajdują się 

elektrownie wiatrowe, bądź też mają znaleźć się elektrownie wiatrowe, chciał poinformować, 

iż w 2016 r. obecny Rząd uchwalił ustawę, z której wynika, że możliwość zabudowy istnieje 

od dziesięciokrotności wysokości wiatraka wraz ze śmigłem, czyli od około 1,5 km wzwyż. 

Na terenie Polski praktycznie takich terenów nie ma. Rządzący zorientowali się, że popełnili 

ogromny błąd. Obiecują to szybko naprawić. Jednak nie wiadomo, jak długo to będzie trwać. 

W związku z tym, Gmina przeciwdziałając szkodliwym skutkom ustawy uchwalonej przez 

obecny Rząd, stara się uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po to, 

żeby umożliwić mieszkańcom tych terenów budowanie domów w odległości od 500 m. 

wzwyż, czyli w trzykrotnie mniejszej odległości niż to przewiduje ustawa. Jest to ukłon 

w stronę mieszkańców. Gmina nie chce w żaden sposób szkodzić mieszkańcom, ani ich 

krzywdzić przez to, że powstaje na terenie naszej gminy jakaś infrastruktura, że się 

rozwijamy. Gmina nie chce, żeby w związku z tym, ktokolwiek ponosił straty. Z tego też 

względu uchwalamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w kilku miejscach na 

terenie naszej gminy.  

Radny A. Wróblewski powiedział, iż rozumie, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to będą 

uchwalane kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że jeżeli okaże się, iż gdzieś wybudowana elektrownia wiatrowa 

koliduje z możliwością zabudowy, to tak. Burmistrz liczy jednak na to, że rządzący w naszym 

kraju zmienią ten stan.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy w związku z tym, że plany zagospodarowania 

przestrzennego uchwalane są po kawałku, generuje to jakieś koszty. 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla całej 

gminy jest znacznie droższe niż te wykonywane. Gmina robi plany zagospodarowani 

przestrzennego dla miejsc, które wymagają szybkiej interwencji.   

 

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    

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   
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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 14 głosami „za”, bez uwag. 

 

9) Uchwałę Nr 236/XLVIIII/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Lwówek i Krubin. 

 

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    

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 14 głosami „za”, bez uwag. 

 

Podjęte uchwał stanowią załączniki do protokołu. 

 

Ad.11. W interpelacjach i zapytaniach: 

- Radny W. Nowicki zapytał: 

 Ilu mieszkańców Ukrainy przebywa na ternie naszej gminy? 

 Czy istnieje możliwość naprawienia nawierzchni na ul. Fabrycznej, na odcinku, na 

którym znajdują się składy? 

 Czy wiadomo kiedy nastąpi odbiór azbestu? 

 Co dalej z przejętym przez Gminę budynkiem? 

 Czy istnieje możliwość założenia w Urzędzie zaworów termostatycznych? 
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 Czy istniałaby możliwość uszczelnienia połączenia między dobudówką a pierwszym 

budynkiem, bo jak pada deszcz, to leje się woda? 

- Radny A. Wróblewski powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisji odbyło się 

spotkanie z dr Wojno, który ponownie zgłosił chęć zakupu budynku (ośrodka zdrowia) za 

kwotę ok. 1,5 mln zł. Radni nie wiedzieli, jak się zachować, gdyż Burmistrz informował, iż 

jest możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na kompleksowy remont budynku. Nie 

było informacji o odstąpieniu od tego pomysły, wiec może warto byłoby porozmawiać na ten 

temat. 

 

- Radna W. Bembenista zapytała: 

 Czy dotacja w wysokości 33 tys. zł wystarczy na boisko w Lwówku? 

 Co dolej z budynkiem po szkole w Lwówku? 
 

- Radny R. Grochowski zapytał, jakimi kryteriami się kierował i kto ustalał, jakie inwestycje 

będą robione w ramach MIAS i z programu „Mazowsze dla klimatu”? 

Pan J. Jabłoński wyjaśnił, że chodzi o 210 tys. zł na lampy. 
 

- Wiceprzewodnicząca Rady - G. Kowalczyk podniosła, że na portalu społecznościowym 

pojawiły się informacje o wymianie tzw. kopciuchów. Wielu mieszkańców pyta o szczegóły. 

Pojawiła się  informacja, że do końca 2022 r. będą musieli wymienić piece. 

Ad.12. W dyskusji: 

- Radny W. Nowicki poinformował, że do Starostwa Powiatowego zostało wystosowane 

pismo w związku z wymianą nawierzchni na drodze Sanniki – Staropol, gdyż w niektórych 

miejscach wykonana nawierzchnia jest o 15-20 cm węższa, niż była do tej pory. Mieszkańcy 

zebrali podpisy i wysłali protest do Starostwa. Pan Radny rozmawiał w Starostwie na temat 

możliwości zrobienia poboczy, bo wtedy byłoby dobrze. Niestety pobocza nie będą wykonane 

i w momencie, gdy mijają się dwa samochody, to szczepiają się lusterkami, a ponadto ciężkie 

samochody jeżdżąc po krawędzi jezdni, będą ją obrywały. 
 

- Radny A. Wróblewski przypomniał, że wspominał kiedyś na sesji, żeby poruszyć 

w Starostwie temat dokończenia asfaltowania łącznika między Lwówkiem 

a Konstantynowem. Droga już się tam prawie rozsypała. Miało być tam robione, a nic się nie 

dzieje. Może Gmina powinna poczynić jakieś kroki, żeby zdopingować Starostwo w tym 

temacie. 
 

- Radny W. Nowicki przypomniał, że na Komisjach była dyskusja na temat zmiany 

technologii na stacji uzdatniania wody. Została wprowadzona inna technologia, niż była 

pierwotnie ustalona. Ponadto pan Radny zgłaszał, że jeżeli będzie utrzymująca się tendencja 

wysokich cen ekogroszu, to należy zrobić aneksy do umów zawartych z naszymi 

mieszkańcami, korzystającymi z naszego opału.  
 

- Przewodniczący Rady nawiązując do wspomnianej przez swojego przedmówcę zmiany 

technologii dotyczącej oczyszczania wody zauważył, że dobrze, iż woda będzie zmiękczona, 

ale czy ta zmiana została oszacowana, jeżeli chodzi o koszty. Zużycie soli, wymiana co jakiś 

czas złoża jodowymiennego i pewnie uzdatnienie popłuczyn, które zawierają dużo soli. 

Zdaniem pana J. Jabłońskiego tego rodzaju popłuczyn nie można zrzucać do rowu, bo 

stanowiłoby to zatrucie środowiska. Czy ktoś szacował, jakie w ślad za tymi zmianami będą 

koszty po stronie eksploatacji tych stacji uzdatniania wody? 

Pan Burmistrz odpowiedział, że koszty są trudne do oszacowania, gdyż trudno jest 

przewidzieć, jak będzie działało zmiękczanie wody. Koszty funkcjonowania tego systemu 

będą kształtowały się w zależności od tego, ile cykli zmiękczania będzie potrzeba w ciągu 
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doby. Natomiast jeśli chodzi o zrzut wód popłucznych i zrzut wód po zmiękczaniu, to został 

zbudowany zbiornik na wody popłuczne. Do tego zbiornika będą trafiać wody popłuczne 

z odżelaziania i odmanganiania. Jest to woda twarda zawierająca dużo żelaza i manganu.  

Będzie tam trafiać też woda mocno zasolona pochodząca ze zmiękczania wody. Wody te 

zanim trafią do rowu, wymieszają się ze sobą. Efekt będzie taki, że woda zażelaziona będzie 

rozpuszczona a woda zasolona będzie rozcieńczona wodą słodką. Dzięki temu nie będzie 

przekroczenia ilości soli w wodach popłucznych. 
 

- Radny A. Wróblewski zapytał, na jakim etapie jest realizacja stacji uzdatniania wody i czy 

przerwy w dostawach wody spowodowane są prowadzonymi pracami. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że z tego co mu wiadomo, to tylko raz woda była wyłączona 

z powodu modernizacji hydroforni w Lubikowie, pozostałe wyłączenia spowodowane były 

awariami. 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że poprawa jakości wody spowodowana jest wysokim stanem wód 

gruntowych. Pokłady wody miały czas na przefiltrowanie się. W przypadku, gdyby pobór 

wody w gminie następował bez lania wody na pola, to mielibyśmy wodę bardzo dobrej 

jakości. Nie występowałyby praktycznie żadne przekroczenia, łącznie z manganem i żelazem. 

Burmistrz poinformował, że nadchodzi duża susza i prawdopodobnie będą znowu ogromne 

problemy z wodą. 
 

Ad.13. Odpowiedzi na zapytania udzielił Burmistrz. 

- Odnośnie liczby mieszkańców z Ukrainy przebywających na terenie miasta i gminy Sanniki, 

Burmistrz poinformował, że nie jesteśmy w stanie tego oszacować, ze względu na  ciągłą 

rotację. Uchodźcy przyjeżdżają i wyjeżdżają. Jest to około 60-70 osób łącznie z dziećmi. 

Część z tych dzieci trafiła do naszego przedszkola i do naszych szkół. Staramy się 

monitorować ilość uchodźców, ale nie jesteśmy w stanie ustalić tego dokładnie. Niektórzy nie 

informują, że ktoś, gdzieś jest. Pesel można wyrobić sobie w każdym Urzędzie, nie musowo 

tam, gdzie się przebywa. U nas jest dużo takich przypadków, że ludzie z miast, żeby nie stać 

w kolejkach, przyjeżdżają do nas, bo tu odbywa się to szybciej. Pan Burmistrz poinformował, 

że duża grupa osób z Ukrainy trafi do nas w ciągu najbliższych tygodni. Będą zamieszkiwali 

w domu pomocy społecznej na ul. Wólczyńskiej. Gmina udostępniła DPS nieodpłatnie 

fundacji, która zajmuje się przyjmowaniem i pomaganiem uchodźcom. W budynku będzie 

ulokowanych ok. 100 osób. Będą to matki z dziećmi. Jak na nasze możliwości będzie to duża 

grupa uchodźców. Trudno powiedzieć, jak długo to potrwa i kto będzie to finansował. 
 

- Odnośnie założenia termostatów, Burmistrz odpowiedział, że można to zrobić, ale na tak 

starej instalacji nie zawsze to się sprawdza, a poza tym nie ma na to pieniędzy. Nie ma też 

pieniędzy na ul. Fabryczną.  
 

- Odnośnie uszczelnienia budynków na ul. Fabrycznej, pan Burmistrz odpowiedział, że nikt 

nie przyszedł do Gminy z takim problemem. Najlepiej gdyby przyszedł ktoś, kto tam mieszka 

i wytłumaczył dokładnie, w którym to jest miejscu.  
 

- Odnośnie sprzedaży budynku ośrodka zdrowia, Burmistrz poinformował, że Gmina 

przygotowuje się do składania wniosku o dofinansowanie na remont obiektu. Dofinansowanie 

może sięgnąć nawet 95-98%. Będzie to wyłączone z Polskiego Ładu. Działem tym będzie 

zajmowało się Ministerstwo. W momencie, gdy zostanie ogłoszony nabór, Gmina będzie 

chciała do tego przystąpić, jeśli nie w pierwszym naborze, to w kolejnym. 

 

- Pan Burmistrz poinformował, że otrzymaliśmy wsparcie z naszej zaprzyjaźnionej gminy 

z Francji. Wśród przekazanych darów są ubrania, materiały higieniczne, żywność oraz środki 

opatrunkowe, leki, drobny sprzęt medyczny. Są to rzeczy zebrane we Francji na prośbę 
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ośrodka zdrowia, ale nic z tych rzeczy nie może być przez ośrodek zdrowa wykorzystane. 

W związku z tym prawdopodobnie nie będziemy dysponować rzeczy medycznych i zapewne 

trafią do Caritas Diecezji Przemyskiej. Być może pozostałe rzeczy też trafią do centralnego 

magazynu Caritas w Leżajsku.  

 

- Odnośnie pieniędzy na boisko w Lwówku, Pan Burmistrz odpowiedział, że prawdopodobnie 

ich nie starczy, ze względu na to, że ceny cały czas rosną. Pracownik, który się tym zajmuje, 

pozyskał od przedsiębiorców z terenu naszej gminy brakującą ilość żwiru. Boisko trzeba 

w pewnych miejscach podnieść, żeby nie stała tam woda. Żwir zostanie tam zużyty. 

Burmistrz wyraził nadzieję, że pozostałe rzeczy, które były zaplanowane i poszył w przetargu, 

zrobione będą w ramach pieniędzy, które wynikają z przetargu. 
 

- Budynek szkoły w Lwówku można rozebrać. Chyba nie pozostaje już nic innego. Budynek 

stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia. Może ktoś zdecyduje się zrobić to za możliwość 

zabrania materiału? 
  
- Odnośnie Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – robimy to na podstawie 

obserwacji w terenie.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że złożony został wniosek w ramach programu Mazowsze dla 

klimatu i jeśli dostaniemy dofinansowanie, to będziemy działać. 

Burmistrz stwierdził, że lampy solarne można postawić w dowolnym miejscu. 

Pani Skarbnik dodała, że było ustalone, iż w Lasku będzie 11 lamp, w Brzezi - 12, w Sielcach 

– 4. 

Radna G. Kowalczyk zauważyła, że chodzi o to, iż inni zakupują po 3-4 lampy z funduszu 

sołeckiego, a tu miejscowości dostaną tak dużo za darmo. Czy nie można tego podzielić na 

wszystkie miejscowości? 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że w Lasku jest czterokilometrowy odcinek prostej drogi, przy której 

praktycznie nie ma lamp. W przypadku Brzezi droga za remizą, to też kilkukilometrowy 

odcinek drogi, gdzie nie ma ani jednej lampy. 

Pani G. Kowalczyk powiedziała, że  od Mocarzewa w stronę ul. Witosa jest ciemny punkt, 

a dużo mieszkańców jeździ tą drogą do pracy. Koszt jednej lampy to ok. 8 tys. zł, więc 

z funduszu sołeckiego można zrobić 3-4 lampy. 

Radny W. Gładoch stwierdził, że w pierwszym roku prosił o postawienie lampy koło sołtysa, 

bo ludzie przychodzą z podatkiem i była odmowa. Na ul. Wiatracznej też nie ma lamp. Jest 

tam ciemno. 
 

- Odnośnie wymiany pieców, Burmistrz poinformował, że Gmina nie obsługuje i nie 

dofinansowuje ich wymiany. Na stronach WFOŚ jest informacja, do kiedy trzeba to zrobić.  
 

- Radny W. Nowicki zapytał, czy będą aneksowane umowy z lokatorami, jeżeli nadal będzie 

utrzymywała się tendencja rosnąca cen opału. 
 

- Pan Burmistrz prosił o zamieszczenie na stronie internetowej Gminy informacji na temat 

pieców (która klasa i do kiedy wymiana). 
 

- Pan W. Nowicki zapytał, co z Panią, która wnioskuje o lokal gminny. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że jego stanowisko w sprawie przydziału lokali komunalnych 

i socjalnych się nie zmieniło. Radni nie znają uwarunkowań dotyczących niektórych osób. 

Burmistrz dodał, iż wychodzi z założenia, że jeśli nie chorujemy, to przez całe życie mamy 

czas, żeby zarobić na swoją starość, jeśli nie przez samą emeryturę, to poprzez oszczędności, 

albo inwestycje, które czynimy. Za te pieniądze, które w ten sposób traci Gmina, można by 

zrobić znacznie więcej dla mieszkańców sumiennie płacących podatki i opłaty. 
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- Radny R. Grochowski zapytał o propozycje przedstawione odnośnie wykupu lokali 

w Wólce. Jedna z mieszkanek tego budynku powiedziała, że padła suma 50 tys. zł, a dla niej 

jest to nieosiągalna kwota. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie padły żadne propozycje. Pan Burmistrz poprosił tę Panią, 

aby przeprowadziła rozmowę z pozostałymi lokatorami i ustaliła, kto jest zainteresowany 

zakupem budynku po starej szkole w Wólce.  

 

Ad.14. W punkcie Sprawy różne, wolne wnioski i informacje: 

- Pan Burmistrz powiedział, że zaprzyjaźniona gmina z Francji wsparła nas w działaniach 

dotyczących pomocy uchodźcom z Ukrainy. Burmistrz złożył serdeczne podziękowania 

mieszkańcom, którzy przyczynili się do tego, że w ostatnim czasie udało się zawieźć dwa 

samochody darów dla uchodźców z Ukrainy. Dary zostały przetransportowane do centralnego 

magazynu Caritasu w Leżajsku. Pan Burmistrz jeszcze raz serdecznie podziękował 

wszystkim, którzy brali w tym udział. Podziękował również Gminie Chalonnes-sur-Loire. 

W weekend otrzymaliśmy od nich cały samochód darów. Jesteśmy bardzo za to wdzięczni. 

 

- Burmistrz poinformował, że na ostatnim walnym zgromadzeniu Gmin Turystycznych 

Pojezierza Gostynińskiego padła prośba ze strony władz Stowarzyszenia, aby w tym roku 

wstrzymać się od organizacji wszelkich imprez. Prawdopodobnie podejmiemy w tym roku 

decyzję o tym, że Niedziela Sannicka ponownie się nie odbędzie. Powinniśmy wszyscy 

zdawać sobie sprawę z tego, że nie żyjemy w normalnych czasach, tak jak to miało miejsce 

jeszcze 4-5 lat temu. Wszystko się pozmieniało. Do tamtego czasu nie było praktyczni żadnej 

inflacji. Z zakupami czegokolwiek można było się wstrzymywać dłużej, bo nie było ryzyka 

i strachu, że cena ulegnie zmianie. Cena mogła być ewentualnie obniżona, ale na pewno nie 

było zwyżek cen. W tej chwili na nic już nas nie będzie stać. Kolejne sesje mogą być 

zwoływane po to, żeby podejmować decyzje, co w kolejności zdejmujemy i czego nie 

będziemy robić. Remont pięćsetmetrowego odcinak ul. Wólczyńskiej ma kosztować ponad 

2 mln zł i jeszcze nie wiemy, czy nam starczy po przetargu. Z pieniędzy za sprzedaż ośrodka 

zdrowia za 1,5 mln zł nie zrobilibyśmy 400 czy 300 m. drogi. Przez wojnę na Ukrainie nic już 

nie jest pewne i przewidywalne. Burmistrz wyraził obawę, czy w ogóle wyjdzie coś 

z Polskiego Ładu. Nas system oświatowy kuleje od kilkudziesięciu lat. Dokładamy 

sukcesywnie każdego roku o kilkaset tysięcy więcej do subwencji oświatowej. Do oświaty 

dokładamy w tej chwili już ok. 4 mln zł. Nasz system oświatowy był niedofinansowany przed 

wojną na Ukrainie, a teraz wkłada się nam do niego obcokrajowców, co oznacza, że na każdą 

osobę musimy przeznaczyć kolejną kwotę pieniędzy, musimy pozatrudniać we wszystkich 

szkołach tłumaczy, bądź też osoby, które będą odpowiedzialne za uczenie tych dzieci języka 

polskiego. To stanowi przeogromne koszty, a i bez tego system oświatowy był 

niedoszacowany. Dokładać do tego będą samorządy. Kolejna bardzo ważna rzecz, czyli 

ochrona zdrowia, również niedofinansowana i niedoszacowana jeszcze przed wojną 

w Ukrainie. W tej chwili przyjęliśmy ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy, który po otrzymaniu 

numeru Pesel, wchodzą automatycznie w nasz system ochrony zdrowia. Kolejna rzecz – 

system opieki społecznej, ZUS. Wypłacanie wszystkich świadczeń obywatelom Ukrainy, 

którzy przez wiele miesięcy nie będą pracować, czyli nie będą brać udziału w powstawaniu 

kapitału, którym można się dzielić. Przyłączeni są systemu i natychmiast zaczynają z niego 

korzystać, bez jakiegokolwiek wkładu wcześniej. System ten również kuleje, też jest 

niedofinansowany i niedoszacowany. Brak jest w nim pieniędzy. Pan Burmistrz powiedział, 

że nie przez przypadek prosił dzisiaj o zdjęcie funduszu sołeckiego, gdyż będziemy dokładać 

do wszystkiego takie pieniądze, o jakich nam się nawet nie marzyło. Państwo tego nie zrobi, 

bo Państwo nie ma na to pieniędzy. Państwo prawie że nie pomaga Ukraińcom w tej chwili, 

bo to wszystko dzieje się w prywatnych domach i samorządach i Państwo dopiero teraz chce 

się przymierzyć do wypłacania 500+, 300. Przed nami bardzo trudny czas. Przyszłość rysuje 

się słabo.  
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Pan A. Wróblewski powiedział, że to rozumiemy, ale wojna zaczęła się 24 lutego, a na 

wszystkie procedury trzeba czasu. Obciążenia będą ogromne dla wszystkich, dla Państwa, dla 

samorządów i dla indywidualnych osób. Ale mamy takie ogromne wsparcie od Zachodu, takie 

miliony mają iść, z Unii Europejskiej, ze Stanów Zjednoczonych. Jakoś te pieniądze nie płyną 

szybko, żeby wesprzeć nas w jakiś sposób. Później skoczy się na tym, że przywiozą nam parę 

pudełek jakiś leków. Z szumnych zapowiedzi wychodzą takie rzeczy. 

Pan Burmistrz wtrącił, że właśnie dlatego prosił na posiedzeniu Komisji o rezygnacje 

z funduszu sołeckiego. Po pierwsze, wzrosły ceny wszystkiego i nie stać nas na większość 

inwestycji, które mamy zaplanowane. Pomimo, że otrzymaliśmy już wsparci w postaci 

dotacji, bo wnioski były dobrze rozpatrzone. Pomimo tego, że poskładaliśmy na kolejne 

inwestycje, może się okazać, że nie będzie nas na nie stać, bo zabraknie nam na wkład 

własny. I druga rzecz, związana z opieką, czy też pomocą uchodźcom, może się okazać, że 

my będziemy musieli to sfinansować z budżetu gminy, a nie z budżetu Państwa. 

Pan A. Wróblewski powiedział, że jeżeli Burmistrz będzie podpisywał umowę z fundacją, to 

dobrze byłoby, żeby była ona przez kogoś gwarantowana, przez Wojewodę, czy przez Urząd 

Marszałkowski. Fundacja dzisiaj jest, a jutro jej nie ma, a problemy zostają. 

Burmistrz wyraził zdanie, że takie zapewnienia, to nikomu nic nie dadzą. 

Radny A. Cieślak odnosząc się do inwestycji i pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz, 

przypomniał wypowiedź pana J. Jabłońskiego, że jeśli będą na stole pieniądze, które można 

pozyskać z zewnątrz, to większość radnych będzie rekomendować rezygnację z funduszu 

sołeckiego. Jeśli w jakimś sołectwie będzie robiona droga, to mieszkańcy dadzą się przekonać 

do rezygnacji z funduszu sołeckiego. Jest to jakieś rozwiązanie, bo jakieś pieniądze wrócą do 

budżetu gminy. 

Pan Burmistrz stwierdził, że jest to jakieś rozwiązanie i dziękuje za tę propozycję, bo to 

świadczy o tym, że dostrzegamy wszyscy, albo przynajmniej większość z nas, problemy 

z tym związane. Natomiast zdaniem Burmistrza mieszkańcy się na to nie zgodzą. 
 

- Pan J. Jabłoński zaapelował o to, aby wymóc na właścicielu posesji po telekomunikacji 

uprzątniecie obiektu. 
 

- Przewodniczący Rady Miasta i Gminy zwrócił uwagę radnych na korespondencję, która 

wpłynęła do Rady lub do Przewodniczącego Rady: 

 Apel Gminy Nasielsk w sprawie udostępnienia ośrodków szkoleniowych 

i wypoczynkowych dla uchodźców z Ukrainy. 

 Stanowisko Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany 

przepisów prawa w zakresie ponoszenia przez gminy kosztów pobytu mieszkańców 

w domach pomocy społecznej oraz możliwości egzekwowania tych opłat. 

 Pismo – poradnik „Jak założyć młodzieżowa radę?” 

 

Ww. pisma stanowią załączniki do protokołu. 

 

Więcej spraw nie podjęto.  

 

Ad.15. Po zrealizowaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki 

podziękowała wszystkim za udział w sesji i oficjalnie zakończyła 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 


