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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 29.03.2022 r. do 28.04.2022 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 450 pism, które 

przekazano do  załatwienia na odpowiednie stanowiska pracy. 

 

II. Wydano 14 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki: 

1. Zarządzenie nr 0050.19.2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie ustalenia planu 

finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. 

„Przebudowa ulicy Chopina wraz z przebudową odcinka ulicy Wólczyńskiej i odcinka 

ulicy Poprzecznej.” 

2. Zarządzenie nr 0050.20.2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie ustalenia planu 

finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 dla zadań w ramach konkursu Rosnąca odporność. 

3. Zarządzenie nr 0050.21.2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby 

pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki. 

4. Zarządzenie nr 0050.22.2022 z dnia 30.03.2022 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. 

5. Zarządzenie nr 0050.23.2022 z dnia 12.04.2022 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. 

6. Zarządzenie nr 0050.24.2022 z dnia 12.04.2022 r. w sprawie ustalenia planu 

finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę 

jednoazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli 

Ukrainy. 
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7. Zarządzenie nr 0050.25.2022 z dnia 12.04.2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i gminy Sanniki. 

Kwota długu w planie 3 kwartału 2021 r. wynosi 4.125.779,28 zł. W wykonaniu 2021 r. 

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 976.909,87 zł, w tym na pokrycie deficytu 

budżetu wynosi 0,00 zł, w związku z nadwyżka budżetową za 2021 rok. 

W roku 2022 plan dochodów ogółem wynosi 27.281.480,21 zł, dochodów bieżących 

wynosi 24.928.176,40 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące – 5.964.336,40 zł, pozostałe dochody bieżące wynoszą 7.068.706 zł. 

Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt budżetowy w wysokości 

7.809177,59 zł. Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 9.069.177,59 zł, z tego: 

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3.732.016,59 zł, w tym na pokrycie 

deficytu budżetu – 3.732.016,59 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy o finansach publicznych w wysokości 894.790 zł, w tym na pokrycie deficytu 

budżetu – 894.790 zł, kredyty i pożyczki – 4.442.371 zł, w tym na pokrycie deficytu – 

3.182.371 zł. 

8. Zarządzenie nr 0050.26.2022 z dnia 12.04.2022 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. 

9. Zarządzenie nr 0050.27.2022 z dnia 20.04.2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i gminy Sanniki. 

10. Zarządzenie nr 0050.28.2022 z dnia 22.04.2022 r. zmieniającą Uchwale Budżetowa 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 

11. Zarządzenie nr 0050.29.2022 z dnia 22.04.2022 r. w sprawie ustalenia planu 

finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dożywianie 

dzieci i młodzieży Ukrainy. 

12. Zarządzenie nr 0050.30.2022 z dnia 22.04.2022 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. 

13. Zarządzenie nr 0050.31.2022 z dnia 22.04.2022 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 
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fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie 

i wyżywienie obywatelom Ukrainy. 

14. Zarządzenie nr 0050.32.2022 z dnia 22.04.2022 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 obywateli Ukrainy. 

 

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

z organizacjami pozarządowymi:  

 

1. Udostępniono informację publiczną na wniosek  Centrum Zamówień Publicznych  za 

okres od  01.10.2021r do 31.12.2021r  oraz do 28.02.2022r w zakresie udzielanych 

i realizowanych zamówień publicznych. 

2. Wysyłanie życzeń wielkanocnych do redakcji „ Nasz Płock”. 

3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków Budżetu Państwa dla zadania 

realizowanego w ramach projektu „POD BIAŁO-CZERWONĄ”. 

4. Przygotowywanie, szacowanie zapytań ofertowych na potrzeby konkursu „Rosnąca 

Odporność”.    

 

IV. Działalność gospodarcza i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) 

̵ dokonano 2 nowe wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

̵ dokonano 2 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 3 wpisy 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. 

 

Wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

V. Pozyskiwanie środków z zewnątrz: 
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1. Złożono wniosek  o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w Sannikach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020. 

2. Złożono wniosek  o udzielenie grantu na realizację  zadania p.n. „Dostępny samorząd 

– Miasto i Gmina Sanniki” w ramach projektu  „Dostępny samorząd –granty”. 

 

VI. Budownictwo: 

̵ Wydano warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci 

wodociągowej 2 szt. 

̵ Wydano 1 zgodę na lokalizację przyłącza wodociągowego w pasie drogowym dróg 

wewnętrznych. 

̵ Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy. 

̵ Wydano 1 decyzja na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. 

̵ Wydano 1 decyzję na umieszczenie przyłącza energetycznego kablowego w pasie 

drogowy drogi gminnej. 

 

VII. Ochrona środowiska, ochrona p-poż.: 

8 zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew (38 drzew w miejscowościach: Brzezia, Stary Barcik, 

Sielce, Aleksandrów, Sanniki, Osmolin). 

 

VIII. Podatki i opłaty lokalne: 

 

Wymiar:  

1 Wezwanie w sprawie złożenia informacji na podatek od nieruchomości. 

5 Decyzji w sprawie ulgi z tytułu zakupu gruntów.  

5 Zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie. 

2 Decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.  

51 Faktur za dostarczanie wody, wywóz nieczystości. 

4 Umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.  

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

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

2 Decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku rolnego. 

1 Decyzja w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości.  

12 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.  

6 Postanowień o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie określenia zobowiązania  

   podatkowego w podatku od środków transportowych.  
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6 Decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku od środków 

   transportowych.  

 

Realizacja wymiaru: 

1) Podatki: (0 podań) 

 Odroczenia: brak 

 Rozłożenie na raty: brak 

 Umorzenia: brak 

2) Opłaty: (0 podań) 

 Odroczenia: brak 

 Rozłożenie na raty: brak 

 Umorzenia: brak 

 

Upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze:  

- 284 upomnienia – łączne zobowiązanie pieniężne 

 

IX. Gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa i rolnictwo: 

 

1. Wydano 8 zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki. 

2. Wydano 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości. 

3. Wydano 1 postanowienie opiniujące pozytywnie podział nieruchomości. 

4. Nadano 1 numer porządkowy nieruchomości. 

5. Podpisano 2 umowy najmu lokalu socjalnego 

6. Podpisano 1 umowę dzierżawy. 

7. Zgłoszono do odłowienia 1 psa. 

8. Przesłano do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki 2 umowy dzierżawy obwodów 

łowieckich, jedna z Kołem Łowieckim BZURA z siedzibą w Sochaczewie, 

drugą z Kołem Łowieckim Żbik z siedzibą w Iłowie. 

 

X. Oświata, finanse, zaświadczenia:  

 8 zaświadczeń, 

 6 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach, 

 1 postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o pracy w gospodarstwie, 

 1 oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym, 
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 2 zeznania świadków w spawie pracy w gospodarstwie rolnym, 

 38 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 

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. 

 

Upomnienia, tytuły wykonawcze: brak 

 

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. Żadna z podjętych uchwał nie została uchylona przez Nadzór Prawny.  

XIII. Wyjazdy służbowe: 

28.04.2022 r. – Warszawa – Mazowiecki Urząd Wojewódzki – złożenie oświadczenia 

majątkowego za 2021 r. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 

 

                                                                                                      (-) Gabriel Wieczorek 


