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

odbytej w dniu 29.09.2021 r. 

 

XLI 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 

12.45 – 14.05 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 stwierdziła quorum i prawomocność obrad. Na 

stan 15 radnych obecnych 15. 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 6. punktu 6a. w brzmieniu: „Omówienie projektu uchwały 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej” oraz dodanie w punkcie 

7. podpunktu 8) w brzmieniu: „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej”. 

 

Zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem ww. zmiany przyjęto jednogłośnie 

15 głosami „za” tj. zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady, w brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XL – zwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki odbytej w dniu 

31.08.2021 r. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z działalności międzysesyjnej 

i z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Sanniki. 

5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy 

Sannik, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 

o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 

I półrocze 2021 roku. 

6. Informacja o zmianach w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Sanniki. 

6a. Omówienie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Sanniki, 

2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021, 

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

4) zmiany Uchwały Nr 137/XXXVI/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Sanniki, 

5) nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 583 

w miejscowości Lwówek, 

6) nieodpłatnego przekazania działek należących do Miasta i Gminy Sanniki na rzecz 

Powiatu Gostynińskiego, 
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7) przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – 

stanowiącego skupisko klonów srebrzystych, w formie alei usytuowanej wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1441W Sanniki – Staropol w mieście Sanniki i w miejscowości 

Staropol, składającego się z 38 klonów srebrzystych, ustanowionego po zmianach 

stanu faktycznego uchwałą nr 86/XIX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 

29 października 2019 r. 

8) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Dyskusja. 

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania. 

11. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje. 

12. Zakończenie obrad. 

 

 

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

31.08.2021 r. przyjęto – jednogłośnie 15 głosami „za”, bez uwag.  

 

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. 

 

Radny A. Cieślak zapytał w jakiej wysokości została udzielona dotacja z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia finansowego na usuwanie zniszczeń 

wywołanych przez żywioł. 

 

Pan Burmistrz w pierwszej kolejności podziękował mieszkańcom miasta i gminy za szerokie 

zaangażowanie i udział w spisie oraz sprawne jego przeprowadzenie. Poinformował, że już od 

wielu dni mamy osiągnięty wynik 100% spisanych mieszkańców i 105% spisanych mieszkań. 

Jest to ogromny sukces. Przez większość czasu, kiedy trwał spis, nasza gmina plasowała się 

w pierwszej dwudziestce w województwie mazowieckim. Burmistrz dodał, że jest to ogromna 

praca wykonana przez wszystkich nas, przez wszystkich mieszkańców. Za jego poprawne 

działanie odpowiedzialni byli: Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, członkowie 

Gminnego Biura Spisowego oraz rachmistrzowie, którym Burmistrz złożył serdeczne 

podziękowania. W związku z tym, że od wielu dni spis w naszej gminie jest w stu procentach 

wykonany, nasi rachmistrzowie wykonują pracę na terenie innych miast i gmin. 

Następnie Pan Burmistrz nawizał do nawałnicy, która przeszła przez naszą gminę z 14 na 15 

lipca br. Szkody dotyczą przede wszystkim prywatnych nieruchomości. W miarę możliwości 

udzielana była pomoc właścicielom najbardziej zniszczonych posesji. Straty poniosły również 

miasto i gmina, m. in. zniszczona została szkoła podstawowa w Sannikach. Straty są 

ogromne. Na budynku szkoły zostały zerwane dachy, a w związku z tym doszło do zalania 

stropów, ścian i podłóg. Koszt remontu i usuwania strat szacuje się na ponad 1 mln zł, co jest 

dla naszego Urzędu nie do udźwignięcia. Wystąpiły również straty spowodowane 

wypłukaniem kanalizacji deszczowej na niektórych ulicach. W najgorszej sytuacji jest 

ul. Wólczyńska. Kanalizacja została uszkodzona przez nadmierną ilość wody. Została 

wypłukana ziemia i piasek. Asfalt zaczął się zarywać. Gmina wystąpiła z prośbą o pomoc 

m.in. do Samorządu Województwa Mazowieckiego, skąd uzyskała ogromne wsparcie, za co 

pan Burmistrz chciał serdecznie podziękować Radnym Województwa Mazowieckiego oraz 
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członkom Zarządu na czele z panem Marszałkiem. Gmina otrzymała wsparcie w kwocie 

400 tys. zł. Burmistrz podkreślił, że jest to dla nas ogromne wsparcie, bardzo w tej chwili 

potrzebne. Bez takiej pomocnej dłoni nie bylibyśmy w stanie sobie poradzić. Ponieśliśmy 

ogromne koszty zarówno przy prowadzeniu akcji bezpośrednio po zdarzeniu, jak i w 

kolejnych dniach, kiedy trzeba było usuwać wiatrołomy i naprawiać uszkodzenia. Strat jest 

bardzo dużo i każda pomoc jest mile widziana i bardzo potrzebna. Pismo w sprawie pomocy 

w tej sytuacji zostało wystosowane również do pana Wojewody. Niestety dotychczas żadnej 

odpowiedzi nie otrzymano. Burmistrz liczy jednak na to, że jakieś wsparcie się pojawi. 

Jeśli chodzi o szkołę, to w tej chwili dobiega końca remont dachów. Pozostał do 

wyremontowania dach na sali gimnastycznej. Dachy na tzw. starej szkole, nowej szkole i na 

świetlicy zostały już naprawione. W dniu wczorajszym Burmistrz rozmawiał z wykonawcą 

poszycia dachowego i uzyskał informację, że w ciągu najbliższego tygodnia, jeśli pogoda się 

nie zmieni, prace będą ukończone. Gorzej sytuacja wygląda wewnątrz budynku. We tej chwili 

dla dzieci i młodzieży udostępniona jest tzw. nowa szkoła i pomieszczenia na parterze 

i pierwszym piętrze tzw. starej szkoły. Wyłączone z użytkowania jest jeszcze drugi piętro 

starej szkoły. Najgorsza sytuacja jest w sali gimnastycznej, gdzie strop, ściany i podłoga 

zostały zalane kilkukrotnie, pomimo wytężonej pracy druhów ochotników z jednostek OSP 

z terenu gminy. Dach był przykrywany plandekami i folią kilkukrotnie. Niestety powierzchnia 

tych dachów jest tak ogromna, że woda zawsze sobie znalazła gdzieś ujście i przedostawała 

się do stropu i przeciekała do wnętrza pomieszczeń. W tej chwili ściany na sali gimnastycznej 

są tak mokre, że nie nadają się do żadnego remontu. Trzeba skuć tynki, pousuwać wszystkie 

urządzenia i instalacje, które znajdują się na ścianie i umożliwić osuszanie tych ścian. Potrwa 

to jeszcze kilka tygodni. Dopiero po tym czasie będzie możliwa naprawa tynków 

i malowanie, czyli sala gimnastyczna pozostanie wyłączona z użytkowania jeszcze przez 

wiele tygodnia. Sytuacja ta jest niezależna zarówno od Gminy, jak i od wykonawcy. Procesy 

technologiczne nie pozwolą na ukończenie tego w szybszym tempie. 

Burmistrz jeszcze raz skierował serdeczne podziękowania do Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego oraz Zarządu, w tym pana Marszałka. Burmistrz podsumował, że w takich 

sytuacjach dobrze jest mieć świadomość, że są ludzie, którzy wyciągną do nas pomocną dłoń 

 

Ad.5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sannik, informacja 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania 

planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. 

 

Przewodniczący Rady odczytał fragment uchwały (całość została przedstawiona na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy Sanniki w dniu 28.09.2021 r.) Nr 3.d./93/2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 września 

2021 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. Opinia jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie (bardzo obszerne) omawiane było na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. 

 

Wyżej wymieniona informacja została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”, bez uwag. 
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Ad.6. Z Informacją o zmianach w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Sanniki 

każdy Radny zapoznał się indywidualnie.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że zdziwiony jest ilością wniosków związanych 

z inwestycjami w farmy fotowoltaicznie (8 sztuk). Uwagę pana Przewodniczącego zwróciła 

również ilość pozwoleń na budowę (budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych) 

w miejscowości Wólka Wysoka. Pan J. Jabłoński zapytał też, co za inwestycja zaplanowana 

jest w Osmolinie. Napisane jest, że będzie to „Budowa instalacji zbiornikowej zewnętrznej 

z naziemnymi zbiornikami na gaz płynny o pojemności 6 x 6400 l”. 

Radni W. Gładoch wyjaśnił, że chodzi o kurniki.  

 

Pan R. Grochowski zauważył, że ze względu na brak przydziału mocy w dyspozytorni 

w Szkaradzie, prawdopodobnie większość inwestycji w fotowoltaikę nie zostanie 

zrealizowana. Energetyka nie ma możliwości technicznych odbioru takiej ilości energii. 

 

Ad.6a. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej omówiła 

pani Skarbnik. Wyjaśniła, że ww. projekt określa tryb prac nad projektem uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Sanniki. Poprzednia uchwała w tym temacie była podjęta w roku 

2010. Od tej pory zaszły pewne zmiany, dlatego też należy podjąć nową uchwałę. Projekt 

uchwały mówi o terminach związanych z przygotowaniem projektu budżetu, przedłożeniem 

tego projektu Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta i Gminy Sanniki. Mówi 

również o tym w jaki sposób Rada opiniuje przedłożony projekt i wskazuje w jakiej formie 

ma być ten projekt budżetu przygotowany, z czego ma się składać sam projekt oraz 

uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. 

 

Ad.7. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki przypomniał, że projekty uchwał zostały 

omówione na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Sanniki. Poprosił 

o zadawanie pytań, jeżeli jakieś się jeszcze nasuną. 

 

Rada Miasta i Gminy w głosowaniu jawnym podjęła następujące uchwały: 

 

1) Uchwałę Nr 194/XLI/2021 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 X   

Dolniak Damian  X   

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   

Jabłoński Jerzy  X   

Kalińska Magdalena X   

Kaźmierczak Karolina X   
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Kowalczyk Grażyna  X   

Nowicki Wiesław  X   

Olczak Marek  X   

Pawłowska Iwona  X   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”, bez uwag”. 

 

2) Uchwałę Nr 195/XLI/2021 zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na 

rok 2021. 

 

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 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   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”, bez uwag”. 

 

3) Uchwałę Nr 196/XLI/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

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 X   

Dolniak Damian  X   

Dylik Agnieszka X   

Gładoch Wojciech X   

Grochowski Roman X   
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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 15 głosami „za”, bez uwag”. 

 

4) Uchwałę Nr 197/XLI/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/XXXVI/2016 Rady 

Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina 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 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   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”, bez uwag”. 

 

 

5) Uchwałę Nr 198/XLI/2021 w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 583 w miejscowości Lwówek 

 

Pytań do projekt uchwały nie było. Radni przystąpili do głosowania. 
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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   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”, bez uwag”. 

 

6) Uchwałę Nr 199/XLI/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania działek należących do 

Miasta i Gminy Sanniki na rzecz Powiatu Gostynińskiego 

 

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 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   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”, bez uwag”. 
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7) Uchwałę w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 

pomnika przyrody – stanowiącego skupisko klonów srebrzystych, w formie alei 

usytuowanej wzdłuż drogi powiatowej nr 1441W Sanniki – Staropol w mieście Sanniki 

i w miejscowości Staropol, składającego się z 38 klonów srebrzystych, ustanowionego po 

zmianach stanu faktycznego uchwałą nr 86/XIX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki 

z dnia 29 października 2019 r. 

 

Radny W. Nowicki przypomniał, że była mowa o rezygnacji z podejmowania tej uchwały, 

gdyż jeżeli zostanie przyjęta, to trzeba będzie przygotwać na przyszły rok pieniądze na ten 

cel, a środków na to niestety nie ma. Pielęgnacja drzew kosztowałaby w granicach 100 tys. zł. 

Radny przypomniał, iż Burmistrz powiedział, że na tym etapie jesteśmy w stanie oczyścić 

wiatrołomy za pomocą podnośnika i naszych ludzi, natomiast pielęgnacja będzie się wiązała 

z wynajęciem specjalistycznej ekipy, która będzie to czyniła pod nadzorem konserwatora 

zabytków. Natomiast koszty będą leżały po stronie Gminy. 

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że uchwałę trzeba procedować, bo zapisana została 

w porządku obrad i żadna poprawka do porządku obrad w tym względzie się nie pojawiła.  

Przewodniczący powiedział, że rozumie, iż niezależnie od tej uchwały, zabiegi, o których 

była mowa na posiedzeniu Komisji, będą wykonane (usunięcie na ul. Topolowej zwisających 

konarów, które zagrażają ludziom i mieniu). Uchwała może być procedowana w późniejszym 

terminie, kiedy Gminę będzie stać na jej wykonanie. 

 

Radni przystąpili do głosowania. 

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  

Winnicka Teresa  X  

Wróblewski Augustyn  X  

 

Uchwała została odrzucona jednogłośnie 15 głosami „przeciw”. 

 

8) Uchwałę Nr 200/XLI/2021 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

 

Pytań do projekt uchwały nie było. Radni przystąpili do głosowania. 
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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   

Winnicka Teresa X   

Wróblewski Augustyn X   

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”, bez uwag”. 

 

Podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu. 

 

Ad.8. W interpelacjach i zapytaniach: 

- Przewodniczący Rady zapytał Burmistrza: 

 Jak wygląda na dzień dzisiejszy stan prac nad przetargiem na odbiór śmieci i wywóz 

nieczystości? W zeszłym roku ustalono, że taki przetarg należy ogłosić wcześniej, aby 

nie powielać sytuacji sprzed roku, kiedy to ze względu na późne rozstrzygnięcie 

przetargu i odwołania od niego, doszło do pewnego stanu tymczasowości w miesiącach 

styczniu i lutym. 

 Do kogo należy zgłosić fakt, że nie działa oświetlenie na części ul. Wólczyńskiej i na 

ul. Młynarskiej? 

 

Radny W. Gładoch wtrącił, że w całej gminie na niektórych ulicach nie świecą latarnie. 

 

- Radny A. Cieślak przypomniał, że w miesiącu sierpniu zostały złożone 3 wnioski 

o dofinansowanie w ramach programu „Polski Ład”. Pan Radny zapytali, czy jest jakaś 

odpowiedź odnośnie tych wniosków. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Czy na ten wniosek jest powiedź?  

 

- Radny A. Wróblewski zapytał, czy jest szansa, żeby lampa solarna zaczęła świecić. 

Zgłaszane było to już kilkukrotnie. Lampa nie świeci się od kilku miesięcy. 

 

- Radny D. Dolniak poinformował, że dostał sygnał o stuprocentowej podwyżce opłaty za 

żłobek w Gąbinie dla mieszkańców spoza gminy Gąbin. Zapytał, czy można 

zrekompensować to jakoś mieszkańcom lub dojść do porozumienia z Gminą Gąbin odnośnie 

stawki. Dochodzi do takich sytuacji, że mieszkańcy z gminy Sanniki przemeldują się do 

gminy Gąbin po to, żeby mieć niższą stawkę. Warto też zastanowić się nad żłobkiem 
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w Sannikach, bo jeżeli chcemy przyciągać ludzi do Sannik i chcemy żeby nie uciekali do 

większych miast, to musimy zapewnić żłobek. 

 

- Radny W. Nowicki zapytał, czy jest znany termin przyjzadu komisji od Wojewody 

w związku z szacowaniem strat spowodowanych klęską żywiołową. Niedługo ciężko będzie 

ustalić cokolwiek, bo zagajnik zostanie wysprzątany, drzewa są pousuwane i wywiezione. 

 

- Radny W. Gładoch zapytał, co z drogą na ul. Luszyńskiej w Osmolinie.  

 

- Radna D. Dylik przekazała prośbę mieszkańców odnośnie pojemników na szkło w Brzezi, 

które znajdują się na obecnym placu zabaw. Mieszkańcy chcą ogrodzić ten teren i proszą 

o ich przeniesienie. 

 

- Radna W. Bembenista prosiła o wyjaśnienie, co jest powodem niewykonywania inwestycji 

na boisku sportowym w Lwówku, bo pani Skarbnik tłumaczyła na Komisjach, że klub 

sportowy zmienia decyzję względem projektu. 

Ad.9. W dyskusji: 

- Radny W. Nowicki w imieniu części radnych poprosił o wygospodarowanie 27 tys. zł na 

drogę na tzw. „Wygwizdów”, dlatego, że część odcinka jest wyrównana, a część wymaga 

jeszcze wyrównania, żeby można było przejechać. Zdaniem pana Radnego nie są to jakieś 

duże pieniądze, tym bardziej, że w zeszłym roku zostały zdjęte z tej drogi środki w kwocie 

200 tys. zł i przeznaczone na Barcik. 

Pan Radny poinformował także, że w Sannikach odbyło się zebranie wiejskie. Frekwencja 

była fatalna. Było 14 osób. Trzeba było o godzinę przesunąć termin zebrania. Zebranie 

dotyczyło przeznaczenia funduszu sołeckiego. Ustalono, że będzie zamontowanych 7 lamp 

ledowych – 3 będą przy ul. Warszawskiej (od Rejonu w kierunku Czyżewa), 2 na 

ul. Topolowej i 1 na ul. Wólczyńskiej. Są to ważne tematy dla mieszkańców wsi i zdaniem 

pana Radnego dużo wymaga się od Rady, od Burmistrza, od pracowników, natomiast jeżeli 

chodzi o frekwencję na zebraniach, to jest słaba. Piętnaście, czy czternaście osób na takie 

duże Sannik, to jest to śmieszna liczba uczestników zebrania. Jest to przykre. 

Pan J. Jabłoński nawiązując do wypowiedzi swojego przedmówcy rozważał, jaka jest tego 

przyczyna. Czy to jakaś apatia i niechęć, czy może zawodzi komunikacja? Pan 

przewodniczący powiedział, że do niego kartka od sołtysa o terminie zebrania dotarła 

i zgodnie z procedurą przekazał ją dalej, ale być może część mieszkańców nie bierze udziału 

w tego typu zebraniach, bo po prostu do nich informacja nie dociera. Może należałoby zrobić 

użytek z systemu informacji SMS-owej? Pan Przewodniczący powiedział, że nie wie na jakim 

to jest etapie, ale składał deklarację, że godzi się na powiadamianie o różnych rzeczach SMS-

em. Może za mało jest to nagłośnione. Taki system informacji SMS-owej został przecież 

wdrożony. Przypomnienie o zebraniu wiejskim powinno dotrzeć do mieszkańców SMS-em. 

Radny D. Dolniak stwierdził, że w Czyżewie stosuje system powiadamiania SMS 

i praktycznie każdy dostał taką wiadomość i też na zebrania przychodzi tylko 10-15 osób. 

Pan Burmistrz stwierdził, że w tym czasie łagodniej potraktowałby tę sytuację. Nie można 

mieć pretensji do mieszkańców, bo to nie wynika z jakiejś niechęci do spotykania się, czy 

z braku zainteresowania, ale są to pozostałości po epidemii. Ludzie unikają takich spotkań, 

żeby się dodatkowo nie narażać. Zobaczymy co będzie, jak epidemia ustanie. Zdaniem 

Burmistrza będzie lepiej, chociaż z poprzednich lat pamiętamy, że frekwencja na zebraniach 

nie była duża. Jeżeli gdzieś był jakiś drażliwy temat dla mieszkańców, np. czy będzie 
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wykonana jakaś inwestycja, czy nie, to wtedy frekwencja z tego miejsca była ogromna, ale 

już po wykonaniu tej inwestycji, na kolejnym zebraniu, tych ludzi brakowało. Może to tak 

działa? 

Pani A. Dylik wtrącił, że chyba niekoniecznie, bo frekwencja na dożynkach była dobra. 

Pan Burmistrz  wyjaśnił, że system powiadamiania SMS jest cały czas testowany. Nie 

wszystko jeszcze działa jak należy, ale będziemy chcieli go wreszcie uruchomić i wszyscy ci, 

którzy będą mieli życzenie i podadzą swój numer telefonu, będą powiadamiani SMS-em. 

Pan Przewodniczący powiedział, że na stronie Gminy jest informacja o takiej możliwości, ale 

prosiłby o lepsze jej wyeksponowanie. 

Radny A. Wróblwski zakomunikował, że na zebraniu w sołectwie Aleksandrów odnośnie 

funduszu sołeckiego też wypłynęło to, że nie docierają kartki. Ludzie młodzi, obeznani mogą 

przesyłać sobie informacje np. przez Facebooka. To jest bardzo proste. 

Pani A. Dylik odpowiedziała, że w większości to już tak funkcjonuje i niska frekwencja jest 

raczej spowodowana brakiem czasu i zaangażowania. 

Pan Burmistrz stwierdził, że nie możemy podejmować decyzji bez wcześniejszego 

uzgodnienia ich z mieszkańcami. Musimy mieć jakiś kontakt z mieszkańcami. 

Radna T. Winnicka wyraziła zdanie, że po prostu trzeba do każdego dojechać. 

Burmistrz stwierdził, że może te najstarsze metody okażą się najlepsze, czyli trzeba podjechać 

do każdego i porozmawiać, ale będzie to trudne. 

Radna A. Dylik wyraziła zdanie, że jeżeli mieszkańcy naprawdę coś chcą, to potrafią się 

zmobilizować. Jeżlei ludzie nie przychodzą, to znaczy że nie mają problemów. 

 

- Radny W. Nowicki poprosił Burmistrz, aby udzielił informacji na temat ul. Wólczyńskiej. 

Dlaczego nie jest realizowana naprawa? 

Pan Przewodniczący dodał, że dobrze byłoby naświetlić sytuację związana z ul. Wólczyńską 

i przy tej okazji  powiedzieć również o wycieku wody na ul. Fabrycznej. Część mieszkańców 

przypuszcza, że jest to jakieś marnotrawstwo wody wodociągowej. Wiemy, że tak nie jest, ale 

dobrze byłoby, żeby mieszkańcy usłyszeli to z ust gospodarza. 

Pan Burmistrz powiedział, że odpowie na te pytania w punkcie „Odpowiedzi na interpelacje 

i zapytania”. 

 

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Burmistrz. 

- Odnośnie pytania na jakim etapie znajduje się przetarg na śmieci, Burmistrz wyjaśnił, że 

trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. Zajmie to ok. tygodnia, może 10 dni i przetarg 

powinien być ogłoszony. 

 

- Odnośnie zgłaszania przypadków niedziałającego oświetlenia ulicznego, to należy zgłaszać 

taki fakt do pani A. U. lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu, skąd takie informacje 

zostaną przekazane na odpowiednie stanowisko pracy. 

 

- Na wnioski składane w związku z „Polskim Ładem”  do tej pory odpowiedzi nie ma. To 

samo tyczy się Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach naboru na Fundusz Dróg 

Samorządowych składany był również wniosek na wschodnią cześć osiedla przy ul. Witosa. 

Niestety odpowiedź była negatywna. Burmistrz wyraził zdanie, że jesteśmy dobrymi 

specjalistami, jeśli chodzi o pisanie wniosków do różnych instytucji, w ramach różnych 

programów i nie jest to spowodowane niedociągnięciami z naszej strony. W ramach Funduszu 
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Dóg Samorządowych otrzymaliśmy wsparcie kilka lat temu. Dotyczyło ono też osiedla przy 

ul. Witosa. Po prostu raz dostajemy wsparcie, raz nie. 

 

- Odnośnie lampy do naprawy, którą zgłaszał pan Radny Wróblewski, Burmistrz 

zadeklarował, że porozmawia dzisiaj z pracownikiem i zapyta, dlaczego to jeszcze nie jest 

naprawione. Pan Burmistrz dodał, że on również zgłaszał do naprawy lampę solarną w Lasku. 

 

- Odnośnie żłobka i stawki, która wzrasta dwukrotnie, pan Burmistrz wyjaśnił, że takie 

mechanizmy stosują samorządy, aby bronić się przed napływem dzieci z zewnątrz. U nas 

w przedszkolu też są ogromne koszty związane z utrzymaniem obiektu i pracowników i tak 

naprawdę absolutnie nie wystarcza na utrzymanie przedszkola. Z budżetu gminy dokładane są 

ogromne kwoty. Pewnie takie działania, jak wyżej wymienione, służą samorządom do obrony 

przed napływem dzieci z sąsiednich gmin. Natomiast jeśli chodzi o budowę, czy też 

urządzenie żłobka w naszej gminie, to jest taki plan. Czekamy na opróżnienie DPS-u na 

ul. Wólczyńskiej. Na podstawie sytuacji po zwolnieniu tego budynku, bo ocenieniu stanu 

technicznego obiektu, podjęta zostanie decyzja co dalej. Są plany sprzedaży budynku DPS-u, 

być może zakupu innego budynku, mniejszego, w lepszym stanie. Budynek DPS-u jest 

w średnim stanie. Plany są takie, aby skupić instytucje gminne w jednym miejscu, zwolnić 

pomieszczenia w budynku przedszkola przy ul. Chopina. Wtedy na górze będzie miejsce do 

stworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego, żłobka itd. Musi to trochę jeszcze 

potrwać. 

 

- Odnośnie terminu przyjazdu komisji od Wojewody, Burmistrz wyjaśnił, że w przypadku 

wystąpienia klęski żywiołowej (Wojewoda nie uznał tego, co się stało na terenie naszej gminy 

za klęskę żywiołową) i usuwani skutków jakiejkolwiek klęski, czy nawałnicy lub huraganu, 

procedura wygląda w następujący sposób. Najpierw Burmistrz powołuje komisję, która 

szacuje straty. Następnie, jeżeli chodzi o taki wniosek, jaki został złożony odnośnie 

ul. Wólczyńskiej, dane przesyłane są do Wojewody. Wojewoda na podstawie przesłanej 

dokumentacji powołuje swoją komisję. Komisja ta przyjeżdża jeszcze raz szacować te straty, 

które zostały opisane w protokołach gminnych. W tej chwili na ul. Wólczyńskiej nie dzieje się 

nic nie dlatego, że nie chce się nam tego zrobić. Wiemy, że sytuacja jest tragiczna, skrajnie 

niebezpieczna. Nie wiemy, jaka ilość ziemi i żwiru została wypłukana spod asfaltu. Nie 

wiemy, jaka powierzchnia drogi wisi w tej chwili w powietrzu. Sytuacja jest wyjątkowo 

trudna i niebezpieczna. Natomiast nie możemy niczego zrobić na ten moment, bo czekamy na 

oględziny przez komisję powołaną przez pana Wojewodę. Jedyne co można zrobić, to 

dzwonić i dopytywać. Ulica Wólczyńska nie była planowana do przebudowy, do modernizacji 

w najbliższym czasie. Zaistniała jednak sytuacja, która zmusza do podjęcia pilnych działań 

związanych z jej naprawą. Pan Burmistrz zasugerował projektantowi, żeby instalacja 

kanalizacji deszczowej była wyjęta spod drogi i przeniesiona na pas zieleni po lewej stronie 

(jadąc od strony centrum Sannik). Pas ten być może będzie kiedyś przykryty chodnikiem 

(kostką), co w przypadku awarii poczyni mniejsze straty, niż te, z którymi mamy do czynienia 

w tej chwili. Straty są ogromne. Trzeba wyciąć całą kanalizację, wsypać nowy grunt, zagęścić 

go i dopiero można na tym budować nową nawierzchnię. Koszty są przeogromne. Będzie to 

kosztować ponad 3 mln zł, których oczywiście nie mamy. Bez pomocy z zewnątrz nie ma 

szans na zrobienie tego. 
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- Jeśli chodzi o ul. Luszyńską i zadolenia na tej ulicy, to jeżeli radni zdecydują, że jest to 

ważna inwestycja na ten moment, mając na względzie, to co dzieje się na terenie naszej 

gminy, to po prostu trzeba zdjąć środki z czegoś innego. W przypadku, gdy Rada zdecyduje, 

że ma być to zrobione w pierwszej kolejności, to będzie zrobione. 

Radny W. Gładoch wtrącił, że trzeba znaleźć na to jakiś pomysł. 

Burmistrz odparł, że pomysły są różne, tylko na wszystko potrzebne są pieniądze. Mieliśmy 

środki przeznaczone na inne cele, ale przychodzi nawałnica, zrywa dach ze szkoły i wszystko 

inne jest nieważne. Burmistrz dodał, że tak wygląda praca rady i praca urzędników 

w urzędzie. Cały czas pracujemy na czymś, co nie jest absolutnie nigdy czymś stałym. Budżet 

uchwalany na koniec roku na rok kolejny, jest czymś, co będzie cały czas zmieniane 

w zależności od sytuacji, od pojawiających się okazji na pozyskanie pieniędzy z zewnątrz, od 

pojawiających się nieprzewidzianych zdarzeń, awarii, klęsk. 

 

- Odnośnie możliwości przeniesienia pojemnika na szkło w Brzezi na teren koło szkoły, pan 

Burmistrz odpowiedział, że nie widzi problemu, ale chciałby, żeby była zgoda ze strony 

mieszkańców. Niech mieszkańcy uzgodnią między sobą lokalizację tych zbiorników 

i pojemniki na szkło zostaną przestawione. 

 

- Burmistrz poinformował, że remont boiska w Lwówku na tę chwilę jest mocno zagrożony. 

Dostaliśmy dofinansowanie od pana Marszałka w kwocie 200.000 tys. zł. Wkład własny 

przewidywany był na poziomie 60 tys. zł. 

Pani Skarbnik poprawiła, że na poziomie 70 tys. zł. 

Pan Burmistrz kontynuując swoją wypowiedź poinformował, że na ogłoszony przetarg 

odpowiedziała tylko jedna firma. Doszło do spotkania na miejscu z przedstawicielem firmy. 

Wydawało się, że wszystko zostało uzgodnione. Po czym Pan po kilku dniach odezwał się 

i powiedział, że może wykonać tę inwestycję, ale pod warunkiem, że Gmina dołoży 120 tys. 

zł. W takiej sytuacji firma odstąpiła od podpisania umowy, bo gmina nie była w stanie 

dołożyć takiej kwoty (jest to ponad 30% więcej niż zakładano). W związku z tym nie doszło 

do podpisania umowy i inwestycja nie jest w tej chwili planowana do wykonania w bieżącym 

roku. Środki trzeba wydać do końca roku, a budowa boiska z nawierzchnią i trawą jest w tym 

roku już nierealna. W związku z tym pan Burmistrz poprosił Dyrektora Departamentu 

o spotkanie. Wstępnie spotkanie umówione jest na piątek i wtedy Burmistrz będzie wiedział 

coś więcej, tzn. czy w grę wchodzą jakiekolwiek możliwości zmiany umowy podpisanej 

z Samorządem Województwa i czy będzie można to w jakikolwiek sposób inaczej 

wykorzystać. Pan Burmistrz ubolewał nad tym, że napracowaliśmy się, jest sukces, 

otrzymaliśmy pieniądze, a tu się okazuje, że mogą przepaść. Zadeklarował, że będzie robione 

wszystko, żeby nie przepadły. 

 

- Pan Przewodniczący przypomniał sprawę szkoły w Lwówku. Odkąd została oddana 

inwestycja w postaci ronda, Lwówek korzystnie zmienił swój wygląd i kłóci się z tym 

wizerunkiem dawna szkoła. Trzeba coś z tym obiektem zrobić. Skoro szkoła nie daje się 

sprzedać, to ustalono, iż może ktoś weźmie to na zasadzie, że rozbierze obiekt i uprzątnie. 

Czy coś zadziało się w tej sprawie? Obiekt straszy i stwarza niebezpieczeństwo. 

Pan Burmistrz stwierdził, że jest to dziwna sytuacja, bo od tego nieszczęsnego przetargu, 

który odbył się kilka lat temu, kiedy część mieszkańców Lwówka skutecznie zablokowała 
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sprzedaż działki podbijając cenę, jest tylko jeden chętny do zakupu tego obiektu (Pan, który 

brał udział w przetargu i przegrał). Obecnie ten Pan zainwestował pieniądze w innych 

miejscach. Burmistrz jest z nim w kontakcie i przypomina mu, że budynek jeszcze stoi i że 

Gmina nadal chce go sprzedać. Pan odpowiada, że potrzebuje jeszcze trochę czas do 

zastanowienia się i na tym rozmowa się kończy. Zorganizowanie przetargu wiąże się 

z kosztami, gdyż trzeba zrobić wycenę, ogłoszenie itd. Można to zrobić, ale zdaniem pana 

Burmistrza znowu może być problem ze sprzedażą i chyba lepiej będzie podjąć decyzję 

o uprzątnięciu działki. 

Pan A. Wróblewski wyraził zdanie, że należy uprzątnąć teren i podzielić na działki 

budowlane. 

Przewodniczący Rady wyraził pogląd, że lepiej pozbyć się tego w jakiś bezkosztowy sposób 

niż narażać się na straty wizerunkowe i jakieś nieprzewidziane zdarzenia. 

Radny A. Wróblewski dodał, że niektórzy rozbierają takie budynki za darmo za sam materiał. 

 

Ad.11. W punkcie Sprawy różne, wolne wnioski i informacje: 

- Przewodniczący Rady przedstawił informację przekazaną przez Dyrektora Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodziny" na temat możliwości darmowych szczepień 

przeciw grypie. Takie szczepienia przysługują pracownikom służby zdrowia, farmaceutom, 

laborantom, studentom uczelni medycznych oraz pracownikom akademickim wszystkich 

uczelni, inspektorom, pracownikom i pensjonariuszom DPS, pracownikom szkół 

i przedszkoli, służbom mundurowym i osobom w wieku 75+.  

 

- Przewodniczący Rady Miasta i Gminy zwrócił uwagę radnych na Uchwałę Nr XIX/225/21 

Rady Gminy Dobre z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany 

przepisów prawa w zakresie ponoszenia przez gminy kosztów pobytu dziecka w żłobku. Pan 

Przewodniczcy odczytał stanowisko Rady w tej sprawie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Burmistrz skomentował, że przy 100 dzieciach, to jest 50 tys. zł miesięcznie. W takim 

przypadku żłobek będzie kosztował Gminę rocznie ponad 600 tys. zł. 

 

Więcej spraw nie podjęto.  

 

Ad.10. Po zrealizowaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki 

podziękowała wszystkim za udział w sesji i oficjalnie zakończyła obrady. 

Szczegółowe wypowiedzi Radnych, Burmistrza 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 


