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

odbytej w dniu 30.03.2021 r. 

 

XXXV zwyczajna 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 11:55 – 13:05 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 14. Nieobecni radna Karolina Kaźmierczak – nieobecność 

usprawiedliwiona,. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad.2. Zaproponowany porządek obrad 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 2020 r., 

poz. 713 ze zm.), bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w brzmieniu: 
 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV – zwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki odbytej 

w dniu 26.02.2021 r. 

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 2020 r. 

6. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2020 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 

2020 rok”. 

8. Przyjęcie sprawozdania Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2020. 

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

zastępczej na 2020 rok.  

10. 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 2021, 

3) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2021 roku, 

4) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Sanniki na 2022 r. 

środków stanowiących fundusz sołecki. 

11. Interpelacje i zapytania. 

12. Dyskusja. 
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13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania. 

14. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje. 

15. Zakończenie obrad. 

 

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

28.01.2021 r. przyjęto – 14 głosami „za”, bez uwag. 

  

Ad. 4. Burmistrz przedstawił Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki 

z działalności międzysesyjnej i z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Sanniki.  

       Po przedstawieniu sprawozdania Radny W. Nowicki zapytał co ze sprawą przetargu na 

odbiór odpadów z terenu gminy.  Burmistrz powiedział, że firma dotychczas odbierająca 

odpady  odwołała się od wyniku przetargu. Krajowa Izba Odwoławcza uznała jej racje, w 

związku z czym firma składająca tańsza ofertę została wykluczona i pozostała firma Pre Zero. 

     Sprawozdanie stanowi załącznik od niniejszego protokołu.  

  Następnie Radni przyjmowali sprawozdania jednostek organizacyjnych gminy z rocznej 

działalności  

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 2020 r. 

 

 Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie  

 

Ad. 6. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2020 r. – 

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

 Sprawozdania przyjęto jednogłośnie  

 

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

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”. 

 Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie  

 

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

przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2020. 

 Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie  

 

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

pieczy zastępczej na 2020 rok.  

 

 Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie  

 

 

Ad. 10. W punkcie 10 obrad nastąpiło głosowanie nad przedłożonymi uchwałami. Wyniki 

głosowania przedstawiają się następująco:  

 

1) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

i Gminy Sanniki, 

 

Radni Miasta i Gminy Sanniki głosowali następująco: 

Nazwisko i imię 
Głosowanie 

za przeciw wstrzymał 
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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 nieobecna   

Kowalczyk Grażyna  X   

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosami „za”, „przeciw”: 0,  „wstrzymujących 

się” 0, bez uwag. 

 

2) uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021, 

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 nieobecna   

Kowalczyk Grażyna  X   

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. „za”:14 głosów,  „przeciw”: 0 głosów,  

„wstrzymujących się” 0 głosów, bez uwag. 

 

3) Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2021 roku, 

Radni Miasta i Gminy Sanniki głosowali następująco: 
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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 nieobecna   

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 tj. „za”:14 głosów,  „przeciw”: 0 głosów,  

„wstrzymujących się” 0 głosów, bez uwag. 

 

4) uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy 

Sanniki na 2022 r. środków stanowiących fundusz sołecki. 

 

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 niobecna   

Kowalczyk Grażyna   X  

Nowicki Wiesław   X  

Olczak Marek    X 

Pawłowska Iwona    X 

Winnicka Teresa  X  

Wróblewski Augustyn  X  

 

Uchwała nie została podjęta,   tj. „za”: 1 głos,  „przeciw”: 9 głosów,  „wstrzymujących się”: 

4 głosy, bez uwag. 
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Ad.11. Ad.12 Ad. 13. Punkt dotyczący interpelacji i zapytań przerodził się w końcu  w 

odpowiedzi a następnie dyskusję. Na wstępie padły następujące pytania:   

 

1) Radny W. Gładoch pytał o  ważenie  śmieci odbieranych z terenu gminy oraz  przetarg 

na drogę w Osmolinie.   

2) Radny D. Dolniak zapytał, czy są ustalenia pisemne lub ustne w sprawie budowy 

ścieżek rowerowych wzdłuż dróg  wojewódzkich, na jakim  etapie jest realizacja 

projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. F. Chopina w Sannikach. 

3) Radny W. Nowicki przypomina o gazyfikacji gminy i pytało podjęte w tym temacie 

działania. 

4) Radna A. Dylik. Czy deklaracje związane z odbiorem odpadów muszą być ponownie 

składane przez mieszkańców.  

5) Pytanie W. Nowickiego o stan nowo zrobionej drogi w Barciku oraz wniosek o 

powołanie komisji w sprawie sprawdzenia jej stanu. Pytanie o nazwę firmy która 

obecnie prowadzi remont dróg.  

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielili Burmistrz. 

       W odpowiedzi na pytanie Radnego W. Gładocha Burmistrz udzielił obszernej odpowiedzi  

rozpoczynając od kwestii   efektywności wykorzystania posiadanych środków finansowych. 

Stwierdził że przy wykonywaniu inwestycji konieczny  jest wkład własny, który samorząd 

powinien posiadać. Środków własnych w budżecie jest niewiele. Z budżetu ubyło środków 

przeznaczonych na fundusz sołecki. Najważniejsze jest wykonanie inwestycji służących 

wszystkim mieszkańcom, co jest możliwe przy dużych projektach. Obecnie oczekujemy na 

rozstrzygnięcie dwóch dużych naborów do, których złożyliśmy wnioski i jeżeli okaże się że 

otrzymaliśmy z nich środki, wstrzymamy finansowanie innych inwestycji aby mieć środki na 

wkład własny. Burmistrz dodał, że również fundusz sołecki powoduje rozdrobnienie   

własnych środków i chociaż nie jest przeciw funduszowi sołeckiemu  może się okazać, że w 

wyniku jego  może zabraknąć na wkład   własny przy innych inwestycjach. Dodał, że złożono 

wnioski na budowę stacji uzdatniania wody w Lubikowie i modernizacje SUW Sanniki oraz 

budowę dróg na osiedlu Witosa i ul. Chopina. Prace projektowe nad drogą w Osmolinie są na 

ukończeniu, dopiero po uzyskaniu informacji dotyczących wniosków na w/w inwestycje 

zostaną podjęte decyzje odnośnie drogi w Osmolinie.  Radny W. Gładoch powiedział, że 

burmistrz nie zrozumiał pytania. Radni podjęli już decyzje odnośnie drogi w Osmolinie, która 

miała być robiona zaraz po drodze w Barciku. Burmistrz powiedział, że przygotowanie i 

wykonanie inwestycji wymaga czasu poza tym nie jest to pora na robienie takich inwestycji. 

Droga o długości 1 km skomunikuje tylko jedną posesję.  

         Następnie Burmistrz odniósł się do kwestii ilości odbieranych odpadów. Powiedział że 

na życzenie Radnych w jednym miesiącu przeprowadzono  ważenie śmieci. Zważono 

wszystkie odebrane odpady jednak z jednokrotnego ważenia nie można wyciągnąć jakichś 

konkretnych wniosków.  Burmistrz dodał, że w celu ciągłej kontroli ilości odpadów, śmieci 

powinny być ważone regularnie, będzie to jednak wymagało dodatkowych środków, o które 

poprosił Radnych. 

W dalszej części sesji Burmistrz odpowiedział na pytanie dotyczące gazyfikacji.  W 

trakcie negocjacji z firmą wnioskował   o przeprowadzenie przez nią  ankiety. Ze swojej 

strony wysłał zapytanie do dużych podmiotów o ich zainteresowanie gazyfikacją jednak do 

chwili obecnej nikt nie wyraził zainteresowania gazyfikacją. Być może wynika to z obawy 
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przed tym, że odpowiedź będzie w jakiś sposób wiążąca, ponadto w pałacu ma być 

ogrzewanie pompą ciepła, więc ten podmiot nie jest zainteresowany instalacją gazową.    

Odpowiadając na pytania Radnego D. Dolniaka Burmistrz powiedział, że w zeszłym 

miesiącu odbyła się w starostwie w Gostyninie narada w tej sprawie, nie mógł jednak wziąć w 

niej udziału ze względu na orzeczona izolację, jednak sprawa ścieżek jest cały czas 

monitorowana i podtrzymujemy wniosek o budowę ścieżek wzdłuż wszystkich dróg 

wojewódzkich na terenie gminy. Co do hali przy szkole podstawowej to w wyniku sugestii 

radnych zmniejszono zakres projektu o parking przyszkolny i obecnie jest on w trakcie 

realizacji.   

 W odpowiedzi na pytanie Radnej A. Dylik dotyczącej deklaracji związanych 

z odbiorem odpadów Burmistrz powiedział że nie ma konieczności ponownego ich składania. 

Nową deklarację należy składać tylko jeżeli zmieni się liczba osób w danym gospodarstwie 

domowym.  

  Następnie Burmistrz odpowiadał na pytania  o stan drogi na Barciku. Powiedział, że .   

droga jest objęta gwarancją i jeżeli będą jakieś usterki  będą one usuwane dokonywane na  jej 

podstawie. 

Co do bieżących remontów dróg nie było potrzeby ogłaszania przetargu ze względu na 

koszty poniżej progu zobowiązującego do przeprowadzenia przetargu. Naprawy wykonuje 

firma która robiła to w latach wcześniejszych wyłoniona w drodze wyboru ofert.   

Nawiązując do sprawy ważenia śmieci Radny Nowicki powiedział, że nie ma taryfy 

ulgowej dla firmy odbierającej odpady, więc ważenie powinno odbywać się, co miesiąc. I tak 

dokładamy do śmieci, więc musimy ważyć śmieci.  Nawiązując do gazyfikacji  powiedział, że  

mamy 3 duże osiedla, których mieszkańcy są zainteresowani zaopatrzeniem w gaz.   

Następnie odbyła się krótka dyskusja na temat efektywności ogrzewania gazem i pompą 

ciepła.  

Ad 14.  W punkcie dotyczącym  spraw różnych, wolne wnioski i informacje Przewodniczący 

J. Jabłoński przypomniał z jakimi sprawami radni zapoznali się w czasie obrad komisji. Były 

to m.in.: pisma w sprawie wykupu działki pozostałej po wywłaszczeniu nieruchomości przy 

ul. Witosa, radni zapoznali się z odpowiedzią dotyczącą zamiaru likwidacji filii  biblioteki w 

Osmolinie,  i innymi pismami.       

     Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady J. Jabłoński zamknął 35 zwyczajną 

sesję Rady Miasta i Gminy Sanniki  

      

 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: P. Skonieczny     Przewodniczący 

     Rady Miasta i Gminy Sanniki 

 

   Jerzy Jabłoński 


