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Sprawozdanie Burmistrza Miasta 

 i Gminy Sanniki z działalności międzysesyjnej  

i z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Sanniki 

                                         za okres od 15.12.2021 r. do 29.12.2021 r. 

 

W okresie międzysesyjnym, w ramach działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki 

i Urzędu Miasta i Gminy podjęte zostały następujące działania: 

 

I. W sekretariacie tut. Urzędu Miasta i Gminy zarejestrowano ogółem 163 pisma, które 

przekazano do  załatwienia na odpowiednie stanowiska pracy. 

 

 

II. Wydano 8 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki: 

1. Zarządzenie nr 0050.82.2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu 

średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych 

2. Zarządzenie nr 0050.83.2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 

0050.57.2021 z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.50a.2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany 

Zarządzenia Nr 0050.24a.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 12 kwietnia 

2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla zadania pn. „Transport osób mających 

trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczenień przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2”. 

3. Zarządzenie nr 0050.84.2021 z dnia 21.12.2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021. 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 855 o środki w kwocie 

12.880 zł przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, na podstawie decyzji 

Wojewody Mazowieckiego Nr 504/2021. 

Ponadto dokonuje się zmian w planach wydatków w dziale 852 i 855. 

W rozdziale 85215 zmniejsza się o 179 zł plan na świadczenia społeczne oraz zwiększa 

się o 25 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia. 

W rozdziale 85219 zmniejsza się o 568 zł plan na wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń, o kwotę 390 zł plan na wynagrodzenia osobowe o 80 zł plan na składki na 

Fundusz Pracy. Zwiększa się jednocześnie o 238 zł plan na składki na ubezpieczenie 
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społeczne, o 469 zł plan na zakup usług pozostałych oraz o 1.200 zł plan na podróże 

służbowe krajowe. 

W rozdziale 85228 zmniejsza się o kwotę 130 zł plan na wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń, o 600 zł plan na wynagrodzenia osobowe oraz o 200 zł plan na zakup usług 

zdrowotnych. Zwiększa się w tym rozdziale o kwotę 35 zł plan na składki na 

ubezpieczenie społeczne oraz o 600 zł plan na zakup materiałów i wyrażenia. 

W dziale 855 rozdział 85501 zmniejsza się o kwotę 81 zł plan na wydatki osobowe 

niezaliczane do wynagrodzeń oraz o 27 zł plan na wynagrodzenia osobowe. Zwiększa się 

o 108 zł plan na składki na świadczenia społeczne. 

W rozdziale 85502 zwiększa się o 471 zł plan na wynagrodzenia osobowe, o 405 zł plan 

na składki na ubezpieczenie społeczne oraz o 14 zł plan na składki na Fundusz Pracy. 

W rozdziale 85504 zmniejsza się o 90 zł plan na składki na ubezpieczenie społeczne oraz 

o 800 zł plan na wynagrodzenia bezosobowe. 

4. Zarządzenie nr 0050.85.2021 z dnia 22.12.2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021. 

5. Zarządzenie nr 0050.86.2021 z dnia 27.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki. 

6. Zarządzenie nr 0050.87.2021 z dnia 27.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki. 

7. Zarządzenie nr 0050.88.2021 z dnia 27.12.2021 r. w sprawie dokonania zmian planu 

finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2021 rok. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach 

rozdziału w celu urealnienia planu. 

8. Zarządzenie nr 0050.89.2021 z dnia 28.12.2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021. 

 

III. Zamówienia publiczne i działalność gospodarcza: 

1) 

̵ Dokonano 2 wpisy o zmianie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

 

Podpisano umowę z firmą REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zawodzie 18, 02-981 

Warszawa, Oddział w Płocku, ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock na realizację zamówienia 

publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r. od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki”.  
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IV. Pozyskiwanie środków z zewnątrz: brak 

 

V. Budownictwo: 

Wydano: 

- 3 decyzje o warunkach zabudowy, 

- 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

Zostało odebrane zadanie pn. „Bieżąca konserwacja drogi gminnej w miejscowości 

Brzeziny”. 

 

VI. Ochrona środowiska, ochrona p-poż.: 

1 zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew (2 drzewa w miejscowości Lasek). 

 

VII. Podatki i opłaty lokalne: 

 

Wymiar:  

5 Wezwań w sprawie złożenia informacji na podatek od nieruchomości. 

48 Faktur za dostarczanie wody, wywóz nieczystości. 

1  Deklaracja VAT - 7 dla podatku od towarów i usług. 

1 Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.  

2 Decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku rolnego. 

7 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.  

2 Decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości.  

 

Realizacja wymiaru: 

1) Podatki: (0 podań) 

 Odroczenia: brak 

 Rozłożenie na raty: brak 

 Umorzenia: brak 

 

2) Opłaty: (1 podanie) 

 Odroczenia: brak 

 Rozłożenie na raty:  

- 1 podanie rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i odsetki – pozytywnie 
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 Umorzenia: brak 

 

Upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze: brak 

 

VIII. Gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa i rolnictwo: 

 

1. Wydano 3 zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki 

2. Sporządzono 1 aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego. 

3. Sporządzono 1 umowę najmu lokalu socjalnego. 

4. Odpisano na 2 wnioski z MGOPS i PINB o wydanie kopii protokołu z oględzin 

nieruchomości określających zakres szkód spowodowanych huraganem 2021 r.  

5. Odpisano na 6 pism dotyczących repatriacji  

6. Sporządzono pismo do lokatorów z Brzezi odnośnie utrzymania należytej 

czystości w budynku. 

7. Odpisano na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. interwencji 

ubocznych. 

8.  

IX. Oświata, finanse, zaświadczenia:  

 6 zaświadczeń, 

 1 zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach, 

 1 oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym. 

 

X. Gospodarka odpadami: 

Wymiar: 

Bieżące przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz księgowanie należności z tytułu powstałej zaległości w opłacie za odpady 

przekazanej do Urzędu Skarbowego. 

 

Upomnienia, tytuły wykonawcze: brak 

 

XI. Realizacja uchwał Rady Gminy: 

Uchwały Rady Miasta i Gminy Sanniki zostały przekazane na odpowiednie stanowiska pracy 

celem realizacji. Wszystkie uchwały podane zostały do publicznej wiadomości – poprzez 

wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, w BIP na stronie internetowej naszej 
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gminy. Uchwały przekazano do Nadzoru Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie – Delegatura w Płocku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. Żadna z podjętych uchwał nie została uchylona przez Nadzór Prawny.  

 

XII. Wyjazdy służbowe: 

29.12.2021 r. – Warszawa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – podpisanie 

aneksu do umowy ws. wydatków niewygasających na ul. Wólczyńską. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 

 

                                                                                                      (-) Gabriel Wieczorek 


