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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 28.05.2021 r. do 28.06.2021 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 658 pism, które 

przekazano do  załatwienia na odpowiednie stanowiska pracy. 

 

II. Wydano 4 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki: 

1. Zarządzenie nr 0050.33.2021 z dnia 07.06.2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021. 

W dziale 400 przenosi się środki w kwocie 4.500 zł z planu na zakup energii do planu na 

wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło). 

2. Zarządzenie nr 0050.34.2021 z dnia 09.06.2021 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. 

3. Zarządzenie nr 0050.34A.2021 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji do 

przeprowadzenia kontroli i nadzoru nad uprawą maku niskomorfinowego i konopi 

włóknistych terenie miasta i gminy Sanniki w 2021 roku. 

4. Zarządzenie nr 0050.35.2021 z dnia 23.06.2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021. 

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

7.220 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 82/2021 z przeznaczeniem 

na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu”. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 (na łączną kwotę 84.671 zł) 

w związku z potrzebą urealnienia planu w zakresie realizacji zadań wymagających 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. 
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III. Zamówienia publiczne i działalność gospodarcza: 

1) 

̵ dokonano 2 nowe wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

̵ dokonano 2 wpisy  o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej  w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa stanu 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki”. 

 

IV.  Pozyskiwanie środków z zewnątrz: brak 

 

V. Budownictwo: 

Wydano: 

- 7 decyzji o warunkach zabudowy, 

- 1 decyzja na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury,  

- 1 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- 2 warunki techniczne na przyłączenie do sieci wodociągowej. 

 

VI. Ochrona środowiska, ochrona p-poż.: 

7 zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew (21 drzew w miejscowościach: Osmólsk Górny, Sanniki, 

Brzezia, Lwówek). 

 

VII. Podatki i opłaty lokalne: 

 

Wymiar:  

5 Wezwań w sprawie złożenia informacji na podatek od nieruchomości. 

2 Decyzje w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. 

22 Faktury za dostarczanie wody, wywóz nieczystości. 

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

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

2 Umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.  

7 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru podatku rolnego. 

14 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.  

2 Decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości. 

3 Wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1. 
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Realizacja wymiaru: 

Brak danych ze względu na przebywanie pracownika na urlopie. 

 

VIII. Gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa i rolnictwo 

1. Wydano 9 zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki. 

2. Wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego. 

3. Wydano 1 decyzje zatwierdzającą podział nieruchomości. 

4. Podpisano umowę dzierżawy. 

5. Podpisano umowy najmu socjalnego lokali mieszkalnych. 

 

 

IX. Oświata, finanse, zaświadczenia:  

 14 zaświadczeń, 

 7 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach, 

 2 oświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym, 

 2 zeznania świadków w sprawie 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: 

- 530 upomnień w zakresie nieregulowania należności w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

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 
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Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Żadna z podjętych uchwał nie została uchylona 

przez Nadzór Prawny.  

 

XII. Wyjazdy służbowe: 

31.05.2021 r. - Warszawa NFOŚiGW - dostarczenie rozliczenia końcowego zadania pn. 

"Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu 

Miasta i Gminy Sanniki". 

02.06.2021 r. - Warszawa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - spotkanie z Dyrektorem Departamentu. 

09.06.2021 r. - Warszawa - spotkanie ws. zagospodarowania centrum Sannik. 

14.06.2021 r. - Gąbin - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Aktywni Razem; 

posiedzenie Rady Fundacji Aktywni Razem. 

15.06.2021 r. - Gostynin - spotkanie z Wójtem Gminy Gostynin ws. klastra energetycznego. 

23.06.2021 r. - Warszawa - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - spotkanie z Dyrektorem 

Departamentu. 

25.06.2021 r. - Warszawa - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich; Urząd Statystyczny - odbiór 

materiałów promocyjnych NSP 2021. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 

 

                                                                                                      (-) Gabriel Wieczorek 


