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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 28.06.2021 r. do 27.07.2021 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 620 pism, które 

przekazano do  załatwienia na odpowiednie stanowiska pracy. 

 

II. Wydano 12 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki: 

1. Zarządzenie nr 0050.36.2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sannikach za 2020 r. 

2. Zarządzenie nr 0050.37.2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki 

w Sannikach za 2020 r. 

3. Zarządzenie nr 0050.37b.2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie ustalenia planu 

finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 dla zadania pn. „Organizacja działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, 

technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby 

mieszkańców (w szczególności wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-

19”. 

4. Zarządzenie nr 0050.38.2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej 

dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

5. Zarządzenie nr 0050.39.2021 z dnia 30.06.2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021. 

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

w kwocie 40.258,81 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2021 

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe. 

Zwiększa się o 4.795 zł plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 855 

przeznaczony na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
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pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 

Nr 94/2021. 

6. Zarządzenie nr 0050.40.2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie powołania Dyrektora 

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach. 

7. Zarządzenie nr 0050.41.2021 z dnia 01.07.2021 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. 

8. Zarządzenie nr 0050.42.2021 z dnia 15.07.2021 r. w sprawie zwołania posiedzenia 

Sztabu Kryzysowego. 

9. Zarządzenie nr 0050.43.2021 z dnia 15.07.2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021. 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 801 o środki w kwocie 

11.808,97 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 95/2021 

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe. 

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

134 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 99/2021. 

Ponadto zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w kwocie 

1.850 zł przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188/2021. 

W dziale 855 zmniejsza się o 210.631 zł plan dochodów i wydatków budżetowych 

przeznaczony na realizację programu „Dobry start” w związku z prowadzeniem od 1 lipca 

2021 r. postepowania w sprawie świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2021. 

Dokonuje się podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe uruchamiając na ten cel 

kwotę 60.000 zł. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2021 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zarząd jednostki samorządu terytorialnego 

dokonuje podziału rezerwy celowej, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. 

Na terenie Miasta i Gminy Sanniki w nocy z 14 na 15 lipca 2021 r. przeszły gwałtowne 

burze, które spowodowały ogromne zniszczenia. Uszkodzone zostały dachy budynków 

mieszkalnych i gospodarczych, powalone drzewa, uszkodzone linie średniego 

i wysokiego napięcia. W dniu 15 lipca odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy posiedzenie 
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Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz posiedzenie Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. Poinformowano również o przejściu nawałnicy Wojewódzkie 

Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Koszty bieżące usuwania skutków nawałnicy szacuje się na kwotę 60.000 zł i przeznacza 

na: zakup plandek, zakup paliwa do pił spalinowych, paliwa do agregatów 

prądotwórczych i pojazdów strażackich. Ponadto na pokrycie kosztów wynajęcia 

agregatów prądotwórczych. 

10. Zarządzenie nr 0050.44.2021 z dnia 16.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji do 

spraw szacowania szkód powstałych w wyniku huraganu i deszczu nawalnego 

w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Sanniki 

w dniu 14.07.201 r. 

11. Zarządzenie nr 0050.44a.2021 z dnia 19.07.2021 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. 

12. Zarządzenie nr 0050.45.2021 z dnia 26.07.2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021. 

Wprowadza się w dziale 852 środki w kwocie 115.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

zasiłków celowych dla rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia noszącego 

znamiona klęski żywiołowej spowodowanego huraganem oraz towarzyszącymi mu 

obfitymi opadami deszczu w dniach 14-17 lipca 2021 r., zgodnie z decyzją Wojewody 

Mazowieckiego nr 195/2021. 

 

III. Zamówienia publiczne i działalność gospodarcza: 

1) 

̵ dokonano 1 nowy wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

̵ dokonano 3 wpisy o zmianie 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 3 wpisy  o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej  w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

̵ dokonano 3 wpisy o wykreśleniu przedsiębiorców z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. 
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Wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa stanu gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki’’. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 

firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 

Jarocin (cena brutto 3 456 300,00 zł).  

 

IV.  Pozyskiwanie środków z zewnątrz: 

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Poznawaj świat przez zmysły. Wsparcie dzieci 

i nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Sannikach”. 

 

V. Budownictwo: 

Wydano: 

- 2 decyzje o warunkach zabudowy, 

- 3 warunki techniczne na przyłączenie do sieci wodociągowej, 

- 1 warunki techniczne na budowę hydrantu ppoż. na sieci wodociągowej. 

 

VI. Ochrona środowiska, ochrona p-poż.: 

6 zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew (22 drzewa w miejscowościach: Lubików, Sanniki, 

Lwówek, Barcik). 

 

VII. Podatki i opłaty lokalne: 

 

Wymiar:  

1 Wezwanie w sprawie złożenia informacji na podatek od nieruchomości. 

2 Decyzje w sprawie przyznania ulgi z tytułu nabycia gruntów. 

2 Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie. 

47 Faktur za dostarczanie wody, wywóz nieczystości. 

65 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.  

1 Decyzja w sprawie zmiany wymiaru podatku rolnego. 

7 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.  

 

Realizacja wymiaru: 

1) Podatki: (2 podania) 

 Odroczenia: brak 
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 Rozłożenie na raty: brak 

 

 Umorzenia: (2 podania) 

̵ 1 podanie umorzenie zaległości w podatku rolnym – odmownie, 

̵ 1 podanie umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych oraz 

odsetki – odmownie. 

2) Opłaty: brak 

 

Upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze:  

 12 upomnień – podatek od środków transportowych, 

 10 wezwań do zapłaty – wieczyste użytkowanie gruntów. 

 

VIII. Gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa i rolnictwo 

1. Wydano 8 zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki. 

 

IX. Oświata, finanse, zaświadczenia:  

Brak danych ze względu na przebywanie pracownika na urlopie. 

 

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, do Nadzoru Prawnego Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. Żadna z podjętych uchwał nie została uchylona przez Nadzór 

Prawny.  
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XII. Wyjazdy służbowe: brak 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 

 

                                                                                                      (-) Gabriel Wieczorek 


