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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 24.01.2021 r. do 28.03.2022 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 1766 pism, które 

przekazano do  załatwienia na odpowiednie stanowiska pracy. 

 

 

II. Wydano 16 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki: 

1. Zarządzenie nr 0050.05.2022 z dnia 24.01.2022 r. w sprawie wykonywania pracy 

zdalnej w urzędzie Miasta i Gminy Sanniki. 

2. Zarządzenie nr 0050.06.2022 z dnia 20.01.2022 r. w sprawie określenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki. 

3. Zarządzenie nr 0050.07.2022 z dnia 31.01.2022 r. zmieniającą Uchwale Budżetowa 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 

W dziale 852 do planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się środki 

w kwocie 105 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania, zgodnie z decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022. 

4. Zarządzenie nr 0050.08.2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadań publicznych w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2022 r. 

5. Zarządzenie nr 0050.09.2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie dokonania zmiany planu 

finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach 

rozdziału w celu urealnienia planu. 

6. Zarządzenie nr 0050.10.2022 z dnia 31.01.2022 r. zmieniającą Uchwale Budżetowa 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 
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Przenosi się środki w kwocie 30.000 zł z planu wydatku na zakup usług pozostałych 

dotyczących dróg gminnych do planu na zakup usługi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w przewozach pasażerskich (środki własne gminy). 

7. Zarządzenie nr 0050.10a.2022 z dnia 01.02.2022 r. w sprawie w sprawie dokonania 

zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach 

rozdziału w celu urealnienia planu. 

8. Zarządzenie nr 0050.10b.2022 z dnia 01.02.2022 r. w sprawie w sprawie dokonania 

zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach 

rozdziału w celu urealnienia planu. 

9. Zarządzenie nr 0050.11.2022 z dnia 16.02.2022 r. zmieniającą Uchwale Budżetowa 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 

Przenosi się w dziale 900 środki w kwocie 15.000 zł z planu wydatków na zakup usług 

pozostałych w pozostałej działalności – do planu na zakup usług pozostałych związanych 

z usuwaniem azbestu (środki własne). Zabezpieczenie środków własnych na ww. zadanie 

wynika z konieczności posiadania przez gminę środków na wkład własny w dniu 

składania wniosku o dofinansowanie usuwania azbestu na terenie Miasta i Gminy Sanniki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. 

10. Zarządzenie nr 0050.12.2022 z dnia 28.02.2022 r. zmieniającą Uchwale Budżetowa 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 

11. Zarządzenie nr 0050.13.2022 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań 

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście 

i Gminie Sanniki w 2022 r. 

12. Zarządzenie nr 0050.14.2022 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie w sprawie dokonania 

zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach 

rozdziału w celu urealnienia planu. 

13. Zarządzenie nr 0050.15.2022 z dnia 07.03.2022 r. zmieniającą Uchwale Budżetowa 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 

14. Zarządzenie nr 0050.16.2022 z dnia 08.03.2022 r. w sprawie zamiaru powołania Pani 

Moniki Patrowicz na stanowisko dyrektora Europejskiego centrum Artystycznego 

im. Fryderyka Chopina w Sannikach na czas określony. 
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15. Zarządzenie nr 0050.17.2022 z dnia 21.03.2022 r. zmieniającą Uchwale Budżetowa 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 

Wprowadza się plan dochodowa i wydatków budżetowych w dziale 852 środki w kwocie 

123.892 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz 

kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/2022. 

16. Zarządzenie nr 0050.18.2022 z dnia 22.03.2022 r. w sprawie przekazania sprawozdania 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury za rok 2021. 

 

III. Zamówienia publiczne, fundusz sołecki, promocja gminy i współpraca 

z organizacjami pozarządowymi:  

 

1. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych 

w zakresie wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki 

w 2022 r.  

2. Podpisanie umów o realizację zadań publicznych w zakresie wspierania 

i rozpowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2022 r. 

3. Przekazanie do Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM materiałów 

informacyjnych na tablicę informacyjno-promocyjną dot. m.in. atrakcji turystycznych 

Miasta i Gminy Sanniki. 

4. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków Budżetu Państwa dla zadania 

realizowanego w ramach projektu „POD BIAŁO-CZERWONĄ’’.    

 

IV. Działalność gospodarcza i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) 

̵ dokonano 2 nowe wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

̵ dokonano 8 wpisów o zmianie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

̵ dokonano 2 wpisy o zawieszeniu  wykonywania działalności gospodarczej  w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

̵ dokonano 1 wpis o wznowieniu  wykonywania działalności gospodarczej  w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

̵ dokonano 4 wpisów o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 
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Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

V. Pozyskiwanie środków z zewnątrz: 

Złożono następujące  wnioski o dofinansowanie następujących zadań: 

- w ramach  Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw: 

1. „Utworzenie alei krzewnych w miejscowości Brzeziny”  

2. „Modernizacja placu zabaw w miejscowości  

3. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkarada” 

-w  ramach  Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla 

sportu 2022”- „Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją 

budynku szatniowego”  

- w  ramach  Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu –Mazowsze 

dla klimatu 2022 - „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie  Miasta 

 i Gminy Sanniki” 

-w ramach II edycji Polskiego Ładu: 

1. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Działy, Lasek, Osmólsk, Sielce 

i Staropol.   

2. Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sanniki na odcinku 20,37 km.    

3. Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sanniki  na odcinku 23,26 km.  

- w ramach III edycji Polskiego Ładu:  

1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami 

i budową kanalizacji deszczowej – etap I  

2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami 

i budową kanalizacji deszczowej – etap II   

 

VI. Budownictwo: 

̵ Wydano warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci 

wodociągowej 2 szt. 

̵ Wydano 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów wyznaczonych w obrębach Lwówek i Krubin. 

̵ Wydano 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów wyznaczonych w obrębach Czyżew, Krubin i Aleksandrów. 

̵ Wydano 2 zgody na lokalizację przyłącza wodociągowego w pasie drogowym dróg 

wewnętrznych (działka o nr ewid. 161/14 Sanniki oraz działka o nr ewid. 362 Barcik). 
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̵ Wydano warunki techniczne dla budowy przyłącza kanalizacji deszczowej 

w miejscowości Sanniki.  

̵ Wydano warunki techniczne dla budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej 

w miejscowości Sanniki.  

̵ Wydano warunki techniczne dla przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej 

w miejscowości Sanniki.  

̵ Wydano 2 decyzje na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej ul. Wólczyńskiej 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego oraz słupa elektroenergetycznego. 

̵ Wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy. 

̵ Wydano 1 decyzję zmieniająca decyzję o warunkach zabudowy. 

̵ Wydano 1 decyzję o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania 

decyzji o warunkach zabudowy.  

̵ Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. 

̵ Wydano 1 decyzję na umieszczenie przyłącza energetycznego kablowego w pasie 

drogowy drogi gminnej ul. Chopina. 

̵ Zlecono firmie wykonanie usługi profilowania nawierzchni dróg gruntowych równiarką 

drogową na terenie miasta i gminy Sanniki. 

̵ Odtworzono część rowu wzdłuż drogi gminnej nr 140412W w miejscowości Osmólsk 

Górny (III).  

 

VII. Ochrona środowiska, ochrona p-poż.: 

15 zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew (454 drzewa w miejscowościach: Brzezia, Sanniki, 

Krubin, Sielce, Szkarada, Nowy Barcik, Czyżew, Stary Barcik, Osmolin, Lasek, Lwówek, 

Wólka Wysoka). 

 

VIII. Podatki i opłaty lokalne: 

 

Wymiar:  

12 Wezwań w sprawie złożenia informacji na podatek od nieruchomości. 

3 Decyzje w sprawie ulgi z tytułu zakupu gruntów.  

3 Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie. 

7 Decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.  

47 Faktur za dostarczanie wody, wywóz nieczystości. 

9 Umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.  

126 Faktur za czynsz dzierżawny, lokal mieszkalny, centralne ogrzewanie.    
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17 Wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

13 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru podatku rolnego. 

2 Decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości.  

23 Decyzje w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.  

 

Realizacja wymiaru: 

1) Podatki: (4 podania) 

 Odroczenia: (1 podanie) 

- 1 podanie odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego – 

pozytywnie 

 

 Rozłożenie na raty: (1 podanie) 

- 1 podanie rozłożenie na raty zaległości w podatku rolnym i odsetki – pozytywnie 

 

 Umorzenia: (2 podania) 

- 1 podanie umorzenie zaległości w podatku rolnym – pozytywnie 

- 1 podanie umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn - pozytywnie 

 

2) Opłaty: (4 podania) 

 Odroczenia: (1 podanie) 

- 1 podanie odroczenie terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – pozytywnie 

 

 Rozłożenie na raty: (2 podania) 

- 1 podanie rozłożenie na raty zaległości w opłacie za wodę, ścieki i odsetki – 

pozytywnie 

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

komunalnymi i odsetki 

 

 Umorzenia: (1 podanie) 

- 1 podanie umorzenie zaległości w opłacie za wodę, ścieki  oraz odsetki – 

postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania 
 

Upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze:  

- 214 upomnień – oplata za wodę i ścieki 
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- 80 upomnień – oplata za czynsz 

 

IX. Gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa i rolnictwo: 

 

1. Wydano 24 zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki. 

2. Wydano 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości. 

3. Podpisano 3 umowy najmu lokalu socjalnego. 

4. Podpisano 2 umowy dzierżawy. 

5. Podpisano umowę użyczenia. 

6. Wysłano protokoły oszacowania szkód do MUW w Warszawie. 

7. Zgłoszono do odłowienia 5 psów. 

 

X. Oświata, finanse, zaświadczenia:  

 26 zaświadczeń, 

 10 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach, 

 2 postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o pracy w gospodarstwie, 

 3 oświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym, 

 2 zeznania świadków w spawie pracy w gospodarstwie rolnym, 

 422 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego przy produkcji rolnej, 

 422 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego przy produkcji rolnej, 

 38 wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym. 

 

XI. 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 
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XII. 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 

gminy. Uchwały przekazano do Nadzoru Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie – Delegatura w Płocku. Żadna z podjętych uchwał nie została uchylona przez 

Nadzór Prawny.  

 

XIII. Wyjazdy służbowe: 

18.02.2022 r. – Gąbin LGD „Aktywni Razem” – posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD 

Aktywni Razem. 

02.03.2022 r. – Warszawa Bank Gospodarstwa Krajowego - dostarczenie dokumentów do 

podpisania umowy o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie. 

03.03.2022 r. – Gostynin Starostwo Powiatowe – posiedzenie Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. 

07.03.2022 r. – Warszawa WFOŚiGW – dostarczenie uzupełnienia do wniosku 

o dofinansowanie w formie dotacji zadania z zakresu ochrony ziemi. 

14.03.2022 r. – Warszawa Bank Gospodarstwa Krajowego - podpisanie umowy o pożyczkę 

na wyprzedzające finansowanie. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 

 

                                                                                                      (-) Gabriel Wieczorek 


