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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 25.05.2021 r. do 27.06.2022 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 764 pism, które 

przekazano do  załatwienia na odpowiednie stanowiska pracy. 

 

II. Wydano 16 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki: 

1. Zarządzenie nr 0050.39.2022 z dnia 25.05.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 

Nr 0050.20.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID – 19 dla zadań w ramach konkursu Rosnąca odporność. 

2. Zarządzenie nr 0050.40.2022 z dnia 30.05.2022 r. zmieniającą Uchwale Budżetowa 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754 o środki w kwocie 

380,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z włączeniem uchodźców do 

Systemu Rejestrów Państwowych. Są to środki otrzymane za nadanie numeru Pesel – 

wpłynęły na rachunek bankowy gminy. 

Zwiększa się w dziale 852 o 3.366 zł plan dochodów i wydatków budżetowych 

przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł 

na osobę dla obywateli Ukrainy na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na 

żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Powyższe 

środki wpłynęły na rachunek bankowy gminy. 

Zwiększa się w dziale 852 o 92.000 zł plan dochodów i wydatków budżetowych 

przeznaczonych na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, w szczególności osobie 

fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie 

i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Powyższe środki wpłynęły na rachunek bankowy 

gminy. 

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

3.814 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 130/2022 z przeznaczeniem 

na realizację świadczenia wychowawczego. 



 2 

Zwiększa się plan dochodów (dział 758) i wydatków budżetowych (dział 801) o środki 

w kwocie 10.515 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych 

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi 

obywatelami Ukrainy. 

3. Zarządzenie nr 0050.41.2022 z dnia 30.05.2022 r w sprawie zmiany Zarządzenia 

Nr 0050.23.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu 

Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego, w szczególności osobie fizycznej 

prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy.  

4. Zarządzenie nr 0050.42.2022 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 

Nr 0050.24.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu 

Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na 

osobę dla obywatela Ukrainy.  

5. Zarządzenie nr 0050.43.2022 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 

Nr 0050.34.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie 

ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 

realizację zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów 

Państwowych – nadanie numeru Pesel. 

6. Zarządzenie nr 0050.44.2022 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 

Nr 0050.30.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu 

Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, 

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. 

7. Zarządzenie nr 0050.45.2022 z dnia 31.05.2022 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. 

8. Zarządzenie nr 0050.46.2022 z dnia 09.06.2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki. 

W roku 2023 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów 

i pożyczek wynosi 3.273.870 zł. 
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9. Zarządzenie nr 0050.47.2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby do 

wykonywania czynności w zakresie prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy 

Sanniki. 

10. Zarządzenie nr 0050.48.2022 z dnia 10.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Sannikach za 2021 r. 

11. Zarządzenie nr 0050.49.2022 z dnia 10.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Sannikach za 2021 r. 

12. Zarządzenie nr 0050.50.2022 z dnia 14.06.2022 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. 

13. Zarządzenie nr 0050.51.2022 z dnia 20.06.2022 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 

Wprowadza się do planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 801 środki 

w kwocie 18.083,18 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 73/2022 

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe. 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754 o środki w kwocie 

692,74 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z włączeniem uchodźców do 

Systemu Rejestrów Państwowych. Są to środki otrzymane za nadanie numeru Pesel – 

wpłynęły na rachunek bankowy gminy. 

Zwiększa się w dziale 852 9.180 zł plan dochodów i wydatków budżetowych 

przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł 

na osobę dla obywateli Ukrainy na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na 

żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Powyższe 

środki wpłynęły na rachunek bankowy gminy. 

Zwiększa się w dziale 852 o 30.680 zł plan dochodów i wydatków budżetowych 

przeznaczonych na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, w szczególności osobie 

fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie 

i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Powyższe środki wpłynęły na rachunek bankowy 

gminy. 

Zwiększa się w dziale 852 plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w kwocie 

13.321 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 57/2022 z przeznaczeniem 
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na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu”. 

14. Zarządzenie nr 0050.52.2022 z dnia 20.06.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 

Nr 0050.23.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu 

Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, w szczególności osobie 

fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie 

i wyżywienie obywatelom Ukrainy.  

15. Zarządzenie nr 0050.53.2022 z dnia 20.06.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 

Nr 0050.24.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu 

Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na 

osobę dla obywatela Ukrainy.  

16. Zarządzenie nr 0050.54.2022 z dnia 20.06.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 

Nr 0050.34.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie 

ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 

realizację zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów 

Państwowych – nadanie numeru Pesel. 

 

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

z organizacjami pozarządowymi:  

1) Przygotowanie dokumentów dotyczących dostawy i zakupu krzeseł do NZOPZ 

w Sannikach sfinansowanego  ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

które Miasto i Gmina Sanniki pozyskało  w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” 

na potrzeby Niepublicznego Zakładu Opieki   Zdrowotnej w Sannikach.  

2) Przygotowywanie ofert dotyczących zakupu sprzętu na wyposażenie gabinetu 

lekarskiego w NZOPZ w Sannikach sfinansowanego  ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto i Gmina Sanniki pozyskało  w ramach 

konkursu „Rosnąca Odporność” na potrzeby Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Sannikach. 

3) Wszczęto postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy  

Chopina wraz z przebudową odcinka ulicy Wólczyńskiej i odcinka ulicy 

Poprzecznej". 
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4) Przesłanie  do Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego zdjęć obrazujących 

udzielenie  przez samorząd wsparcia na rzecz uchodźców  z Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojeniowym oraz informacji dotyczących Miasta i Gminy Sanniki. 

 

IV. Działalność gospodarcza i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) 

̵ dokonano 2 wpisy o wpisie do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

̵ dokonano 1 wpis o wznowieniu  wykonywania działalności gospodarczej  w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

̵ dokonano 1 wpis o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

̵ dokonano 6 wpisów o zmianie w centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

gospodarczej, 

̵ dokonano 1 wpis o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w  Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

V. Pozyskiwanie środków z zewnątrz: 

1. Złożono wniosek  o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa 

dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową  

kanalizacji deszczowej” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dotyczy przebudowy 

ul. Żabiej, ul. Jaśminowej, ul. Bankowej, ul. Skrajnej oraz budowy ul. Bez Nazwy I, 

ul. Bez nazwy II). 

 

VI. Budownictwo: 

̵ Wydano 1 zgodę na lokalizację przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi 

gminnej ul. Wólczyńskiej. 

̵ Wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy. 

 

VII. Ochrona środowiska, ochrona p-poż.: 

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie zgłoszono zamiaru wycinki drzew.   

Przyjmowanie deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw składanej do Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
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VIII. Podatki i opłaty lokalne: 

Wymiar:  

5 Wezwań w sprawie złożenia informacji na podatek od nieruchomości. 

2 Decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.  

25 Faktur za dostarczanie wody, wywóz nieczystości. 

7 Umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.  

64 Faktury za czynsz dzierżawny, lokal mieszkalny, centralne ogrzewanie.    

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

8 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru podatku rolnego. 

20 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.  

 

Realizacja wymiaru: brak danych ze względu na urlop pracownika. 

 

IX. Gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa i rolnictwo: 

 

1. Wydano 7 zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki. 

2. Nadano 4 numery porządkowe nieruchomości. 

3. Podpisano 8 umów najmu lokali socjalnych. 

4. Podpisano 1 umowę użyczenia. 

5. Podpisano umowę na wykonanie usług kominiarskich w budynkach 

stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki. 

6. Odpisano na pismo dotyczące repatriacji. 

 

X. Oświata, finanse, zaświadczenia:  

 9 zaświadczeń, 

 4 zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach, 

 2 oświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym. 

 

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. 
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Upomnienia, tytuły wykonawcze:  

- 433 upomnienia z tytułu nieregulowania należności w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

- 1 wycofanie tytułu wykonawczego – spłata zaległości. 

 

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, do Nadzoru Prawnego Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały Nr 246/LI/2022 Rady Miasta 

i Gminy Sanniki z 25 maja 2022 r. „w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki”. 

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały Nr 247/LI/2022 Rady Miasta 

i Gminy Sanniki z 25 maja 2022 r. „w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Czyżew, Lwówek, 

Krubin, Aleksandrów”, w odniesieniu do ustaleń § 1 ust. 3, w zakresie sformułowania: „(…) 

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – mapy ewidencyjne (…) załącznik Nr 9 – mapa ewidencyjna (…)”. 

 

XIII. Wyjazdy służbowe: 

26.05.2022 r. - Płock Starostwo Powiatowe - spotkanie robocze ws. realizacji inwestycji 

współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład. 

26.05.2022 r. - Kamień Śląski - Akademia Wójta. 

30.05.2022 r. - Warszawa UMWM - spotkanie z Dyrektorem Departamentu Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

07.06.2022 r. - Płock - wykonanie okresowych badań lekarskich. 

10.06.2022 r. - Warszawa Mazowiecki Urząd Wojewódzki - dostarczenie dokumentów 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

14.06.2022 r. - Gostynin - spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyninie; wręczenie 

nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Sannikach podczas turnieju 

profilaktycznego pn. "Kibicomania - Fair kibicowanie, tak ważne jest granie"; Gąbin - 

posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia LGD Aktywni Razem. 
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15.06.2022 r. - Warszawa - Polish Circular Forum w ramach programu pn. "Plan Działań dla 

Miasta. Modelowa lokalność". 

24.06.2022 r. - Łąck - spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Łąck. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 

 

                                                                                                      (-) Gabriel Wieczorek 


