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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 27.10.2021 r. do 28.11.2021 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 380 pism, które 

przekazano do  załatwienia na odpowiednie stanowiska pracy. 

 

 

II. Wydano 14 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki: 

1. Zarządzenie nr 0050.64.2021 z dnia 28.10.2021 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 0050.65.2021 z dnia 29.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 

wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, promocji gminy i współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 

3. Zarządzenie nr 0050.66.2021 z dnia 29.10.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego 

Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań 2021 r. 

4. Zarządzenie nr 0050.67.2021 z dnia 29.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji 

postepowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy 

lub finansowania terroryzmu. 

5. Zarządzenie nr 0050.68.2021 z dnia 12.11.2021 r. w sprawie projektu uchwały 

budżetowej na rok 2022 oraz projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Sanniki. 

6. Zarządzenie nr 0050.69.2021 z dnia 15.10.2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021. 

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 750 o środki w kwocie 

2.337 zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oaz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie 

decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2021. 
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Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852 o środki w kwocie 

5.000 zł przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 401/2021 oraz 

zmniejsza się o 600 zł plan dochodów i wydatków budżetowych przeznaczony na 

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego Nr 378/2021. 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 854 o środki w kwocie 

810 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 362/2021 z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. 

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

31 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 412/2021 z przeznaczeniem na 

realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. 

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

91 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 211/2021 z przeznaczeniem na 

realizację świadczenia pielęgnacyjnego. 

Ponadto w dziale 750 zmniejsza się o 55.000 zł plan wynagrodzeń osobowych 

w pozostałej działalności, zwiększa się o 25.000 zł plan wynagrodzeń, o 5.000 zł plan na 

zakup materiałów oraz o 25.000 zł plan na zakup usług pozostałych w urzędzie gminy. 

W dziale 801 przenosi się środki w kwocie 30.000 zł z planu wynagrodzeń osobowych do 

planu na zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolu. 

W dziale 852 zmniejsza się plan wydatków w ośrodku pomocy społecznej o łączną kwotę 

5.340 zł, zwiększając o 4.000 zł plan wynagrodzeń i składek ZUS w rozdziale usługi 

opiekuńcze oraz o .340 zł świadczenia społeczne w pozostałej działalności. 

7. Zarządzenie nr 0050.70.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie unieważnienia naboru na 

wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, promocji gminy i współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 

8. Zarządzenie nr 0050.71.2021 z dnia 15.11.2021 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. 

9. Zarządzenie nr 0050.72.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na 

wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, promocji gminy i współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 
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10. Zarządzenie nr 0050.73.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2022 rok. 

11. Zarządzenie nr 0050.74.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie uzgodnienia dotyczącego 

ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach. 

12. Zarządzenie nr 0050.75.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie uzgodnienia dotyczącego 

ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina 

w Sannikach. 

13. Zarządzenie nr 0050.76.2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie 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. 

14. Zarządzenie nr 0050.77.2021 z dnia 24.11.2021 r. 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 wpis o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej  w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

̵ dokonano 2 wpisy o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

̵ dokonano 2 wpisy o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

 

Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Wybrano wykonawcę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek”, znak sprawy 

DG.271.14.2021 - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: EDEN OGRODY Mariusz 

Złotowski,  (adres wykonawcy: Nowa Korzeniówka 22a, 09-530 Gąbin). 
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Wybrano wykonawcę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. 

„Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej – ul. Wólczyńskiej”, najkorzystniejszą 

ofertę złożyła firma: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Janusz Pych (adres 

wykonawcy: Kaptury 4, 96-521 Brzozów). 

 

IV. Pozyskiwanie środków z zewnątrz: brak 

 

V. Budownictwo: 

Wydano: 

- 1 decyzja na lokalizację zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Fabrycznej, 

- warunki techniczne na przyłącze do sieci wodociągowej (1 szt.). 

Została odebrana inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia - etap IV”. 

 

VI. Ochrona środowiska, ochrona p-poż.: 

6 zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew (72 drzewa w miejscowościach: Wólka, Sanniki, 

Czyżew). 

 

VII. Podatki i opłaty lokalne: 

 

Wymiar:  

6 Wezwań w sprawie złożenia informacji na podatek od nieruchomości. 

1 Decyzja w sprawie przyznania ulgi z tytułu nabycia gruntów. 

1 Zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie. 

23 Faktury za dostarczanie wody, wywóz nieczystości. 

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

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

3 Umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.  

7 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru podatku rolnego. 

13 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.  

1 Wezwanie w sprawie złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.  

 

Realizacja wymiaru: 

1) Podatki: (3 podania) 

 Odroczenia: brak 

 

 Rozłożenie na raty: brak 
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 Umorzenia: (3 podania) 

̵ 3 podania umorzenie zaległości w podatku rolnym – pozytywnie. 

 

2) Opłaty: (0 podań) 

 

Upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze:  

 2 upomnienia – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów skierowana do Krajowego 

Rejestru Długów. 

 

VIII. Gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa i rolnictwo: 

 

1. Wydano 11 zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki. 

2. Wydano 1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego budynku. 

3. Wydano 1 zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości. 

4. Zgłoszono do odłowienia 2 psy z terenu Miasta i Gminy Sanniki i przekazano 

go do współpracującego schroniska dla bezdomnych zwierząt . 

5. Wydano zlecenie wykonania usługi odbioru 1 padłego psa. 

6. Poprawiono i przekazano protokoły oszacowania szkód do MUW w Warszawie 

dotyczące wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie 

Miasta i Gminy Sanniki. 

7. Sporządzono 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego. 

8. Wysłano informację dotyczącą uprawy maku niksomorfinowego i konopi 

włóknistych w 2021 roku na terenie gminy Sanniki. 

 

IX. Oświata, finanse, zaświadczenia:  

 8 zaświadczeń, 

 4 zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach, 

 2 oświadczenia 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. 
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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. Żadna z podjętych uchwał nie została uchylona przez Nadzór 

Prawny.  

 

XII. Wyjazdy służbowe: 

28.10.2021 r. – 29.10.2021 r. - Akademia Wójta. 

02.11.2021 r. - Włocławek - "Westmor Consulting" - spotkanie ws. "Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022 - 2027". 

25.11.2021 r. – Warszawa – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – podpisanie aneksu do umowy ws. 

zmiany przeznaczenia dotacji celowej na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 

 

                                                                                                      (-) Gabriel Wieczorek 


