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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 29.04.2021 r. do 24.05.2022 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 446 pism, które 

przekazano do  załatwienia na odpowiednie stanowiska pracy. 

 

II. Wydano 6 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki: 

1. Zarządzenie nr 0050.33.2022 z dnia 10.05.2022 r. zmieniającą Uchwale Budżetowa 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 

Wprowadza się do planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754 środki 

w kwocie 976,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z włączeniem 

uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych. Są to środki otrzymane za nadanie 

numeru Pesel – wpłynęły na rachunek bankowy gminy. 

Zwiększa się w dziale 852 do planu dochodów i wydatków budżetowych środki w kwocie 

1.425 zł przeznaczone na dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy. Powyższe środki 

wpłynęły na rachunek bankowy gminy. 

Zwiększa się w dziale 852 o 12.915 zł plan dochodów i wydatków budżetowych 

przeznaczony na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na 

osobę dla obywateli Ukrainy na utrzymani, w szczególności na pokrycie wydatków na 

żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Powyższe 

środki wpłynęły na rachunek bankowy gminy. 

Zwiększa się w dziale 852 o 96.000 zł plan dochodów i wydatków budżetowych 

przeznaczony na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, w szczególności osobie 

fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie 

i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Powyższe środki wpłynęły na rachunek bankowy 

gminy. 

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

201.362 zł na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 93/2022 z przeznaczeniem 

na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.Zwiększa się 

w dziale 855 plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w kwocie 14.248 zł na 
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podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 100/2022 z przeznaczeniem na 

realizację świadczenia wychowawczego. 

Ponadto w dziale 855 zwiększa się o 12.480 zł plan świadczeń społecznych, zmniejszając 

łącznie o 12.480 zł plan wydatków na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych. 

2. Zarządzenie nr 0050.34.2022 z dnia 10.05.2022 r. w sprawie ustalenia planu 

finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację 

zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych – 

nadanie numeru Pesel. 

3. Zarządzenie nr 0050.35.2022 z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 

Nr 0050.29.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu 

Pomocy na dożywianie dzieci i młodzieży Ukrainy. 

4. Zarządzenie nr 0050.36.2022 z dnia 10.05.2022 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 

fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie 

i wyżywienie obywatelom Ukrainy. 

5. Zarządzenie nr 0050.37.2022 z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 

Nr 0050.24.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 12 kwietnia 2022 r. w  prawie 

ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 

wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla 

obywateli Ukrainy. 

6. Zarządzenie nr 0050.38.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie przedstawienia raportu 

o stanie Miasta i gminy Sanniki za 2021 r. 

 

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

z organizacjami pozarządowymi:  

1. Wysłanie do GUS statystyki gminy dotyczącej rozwoju gospodarki społecznej za 2021 

rok. 

2. Przygotowywanie szacowanie zapytań ofertowych na potrzeby konkursu „Rosnąca  

Odporność”. 
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3. Przygotowanie dokumentów dotyczących dostawy i zakupu Ultrasonografu 

sfinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto 

i Gmina Sanniki pozyskało w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” na potrzeby 

Niepublicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Sannikach.  

 

IV. Działalność gospodarcza i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) 

̵ dokonano 1 wpis 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. 

 

V. Pozyskiwanie środków z zewnątrz: 

1. Złożono wniosek  do Kuratorium Oświaty w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. 

„Posiłek w szkole i w domu”. 

 

VI. Budownictwo: 

̵ Wydano warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci 

wodociągowej 2 szt. 

̵ Wydano 1 zgodę na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi 

wewnętrznej. 

̵ Wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy. 

 

VII. Ochrona środowiska, ochrona p-poż.: 

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie zgłoszono zamiaru wycinki drzew.   

 

VIII. Podatki i opłaty lokalne: 

 

Wymiar:  

7 Wezwań w sprawie złożenia informacji na podatek od nieruchomości. 

4 Decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.  

22 Faktury za dostarczanie wody, wywóz nieczystości. 

4 Umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.  

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

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

7 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru podatku rolnego. 
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14 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.  

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

Realizacja wymiaru: 

1) Podatki: (1 podanie) 

 Odroczenia: brak 

 Rozłożenie na raty: brak 

 Umorzenia:  

- 1 podanie umorzenie zaległości w podatku rolnym – odmownie 

 

2) Opłaty: (0 podań) 

 Odroczenia: brak 

 Rozłożenie na raty: brak 

 Umorzenia: brak 

 

Upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze:  

- 13 upomnień – podatek od środków transportowych 

- 12 upomnień – wieczyste użytkowanie gruntów 

 

IX. Gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa i rolnictwo: 

 

1. Wydano 5 zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki. 

2. Wydano 1 decyzję  zatwierdzającą podział nieruchomości. 

3. Podpisano 2 umowy dzierżawy. 

4. Podpisano 2 umowy zlecenia na wykonanie operatu szacunkowego 

nieruchomości. 

5. Wysłano zapytanie ofertowe o świadczenie usług kominiarskich w budynkach 

stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki. 

 

X. Oświata, finanse, zaświadczenia:  

 9 zaświadczeń, 

 4 zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach, 

 1 postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o pracy w gospodarstwie, 

 1 oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym, 

 2 zeznania świadków w spawie pracy w gospodarstwie rolnym. 
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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:  

294 upomnienia z tytułu nieregulowania należności w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

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 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. 

20.05.2022 r. – Gostynin – Powiatowy Dzień Strażaka połączony z obchodami Jubileuszu 30-lecia 

powołania Państwowej Straży Pożarnej. 

23.05.2022 r. – Warszawa – XXXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 

 

                                                                                                      (-) Gabriel Wieczorek 


