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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 26.02.2021 r. do 30.03.2021 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 472 pisma, które 

przekazano do  załatwienia na odpowiednie stanowiska pracy. 

 

II. Wydano 4 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki: 

1. Zarządzenie nr 0050.16.2021 z dnia 10.03.2021 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. 

2. Zarządzenie nr 0050.17.2021 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie aktualizacji stawek 

czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych i nie zabudowanych zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej, gruntów rolnych oraz najem lokali i powierzchni 

użytkowych  będących własnością Miasta i Gminy Sanniki. 

3. Zarządzenie nr 0050.18.2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania 

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

samorządowych instytucji kultury za rok 2020. 

4. Zarządzenie nr 0050.19.2021 z dnia 26.03.2021 r. w spawie zmieniające Uchwałę 

Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021. 

 

III. Zamówienia publiczne i działalność gospodarcza: 

1) 

̵ dokonano 1 nowy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

̵ dokonano 4 wpisy o zmianie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

̵ dokonano 1 wpisy  o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej  w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

Dokonano ponowną czynność  wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 r. 
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od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki”. Jako 

najkorzystniejsza została wybrana oferta złożoną przez wykonawcę: PreZero Service Centrum 

Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno. 

 

IV.  Pozyskiwanie środków z zewnątrz: 

Złożono 5 wniosków  o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

Mazowsze 2021". Dofinansowanie dotyczy następujących zadań:  

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Działy, 

2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krubin, 

3. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Osmólsk, 

4. Wykonanie posadzki w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach, 

5. Termomodernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Staropol. 

 

Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 

2021” na realizację zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej 

w miejscowości Lwówek”. 

 

V. Budownictwo: 

Wydano: 

- 9 decyzji o warunkach zabudowy, 

- 1 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- 2 warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej, 

- 1 decyzję na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury. 

 

Wyłoniono wykonawcę na remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie 

Miasta i Gminy Sanniki: DROG-BED M. Głuchowski, ul. Gawłowska 179a, 96-500 

Sochaczew. 

 

W dniu 22.03.2021 r. odebrano zadanie pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej 

ul. Parkowej w Sannikach”. 
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VI. Ochrona środowiska, ochrona p-poż: 

7 zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew (32 drzew w miejscowościach: Brzezia, Czyżew, Sanniki, 

Lwówek, Barcik). 

 

 

VII. Podatki i opłaty lokalne: 

 

Wymiar:  

1 Wezwanie w sprawie złożenia informacji na podatek od nieruchomości. 

2 Decyzje w sprawie ulgi z tytułu zakupu gruntów.  

2 Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie. 

24 Faktury za dostarczanie wody, wywóz nieczystości. 

70 Faktur za czynsz dzierżawny, lokal mieszkalny, centralne ogrzewanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

26 Wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1. 

4 Umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.  

7 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru podatku rolnego. 

1 Decyzja w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości.  

10 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.  

 

Realizacja wymiaru: 

 

1) Podatki: (2 podania) 

 Odroczenia: brak 

 

 Rozłożenie na raty: (1 podanie) 

̵ 1 podanie rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn oraz 

odsetki – pozytywnie. 

 

 Umorzenia: (1 podanie) 

̵ 1 podanie umorzenie zaległości w podatku rolnym – pozytywnie 

 

2) Opłaty: (4 podania) 

 

 Odroczenia: brak 

 

 Rozłożenie na raty: (2 podania) 
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̵  2 podania rozłożenie na raty zaległości w opłacie za wodę i ścieki oraz odsetki – 

pozytywnie. 

 

 Umorzenia: (2 podania) 

̵ 1 podanie umorzenie należności w opłacie za wodę – postanowienie 

o pozostawieniu podania bez rozpoznania, 

̵ 1 podanie umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i odsetki – odmownie. 

 

Upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze: brak 

 

 

VIII. Gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa i rolnictwo 

1. Wydano 11 zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki. 

2. Wydano 1 decyzje zatwierdzającą podział nieruchomości. 

3. Wydano 1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego. 

4. Wydano 2 zaświadczenia o posiadaniu numeru porządkowego. 

5. Podpisano umowy na najem lokali socjalnych. 

 

IX. Oświata, finanse, zaświadczenia:  

 10 zaświadczeń, 

 11 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach, 

 2 oświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym, 

 2 zeznania świadków w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym, 

 88 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego przy produkcji rolnej, 

 88 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego przy produkcji rolnej, 

 57 wniosków o ponowne przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
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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 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: brak 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 

 

                                                                                                      (-) Gabriel Wieczorek 


