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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 29.11.2021 r. do 14.12.2021 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 450 pism, które 

przekazano do  załatwienia na odpowiednie stanowiska pracy. 

 

II. Wydano 4 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki: 

1. Zarządzenie nr 0050.78.2021 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie zmieniające Uchwałę 

Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021.  

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

400 zł przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie 

decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 460/2021. Zmniejsza się o 9.000 zł plan dochodów 

i wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie 

decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 464/2021 oraz zwiększa się o 4.000 zł plan 

dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, na 

podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2021. 

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

22.820 zł przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym, na podstawie 

decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 479/2021. 

Ponadto w dziale 801 zmniejsza się o 145.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia 

osobowe pracowników i pochodne zwiększając o 145.000 zł plan wydatków na zakup 

usług remontowych w szkole podstawowej. 

W stołówce szkolnej zmniejsza się o 64.200 zł plan wydatków na wynagrodzenia 

osobowe pracowników i pochodne zwiększając o 64.200 zł plan wydatków na zakup 

usług remontowych. 

W świetlicy szkolnej zmniejsza się o 9.900 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe 

pracowników i Fundusz Pracy zwiększając o 9.900 zł plan wydatków na zakup usług 

remontowych oraz na składki ZUS od wynagrodzeń. 

2. Zarządzenie nr 0050.79.2021 z dnia 03.12.2021 r. w sprawie ustalenia planu 

finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-
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19 dla zadania pod nazwą: „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. 

Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu Laboratoria przyszłości”. 

3. Zarządzenie nr 0050.80.2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

p.n.  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r. od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki”. 

4. Zarządzenie nr 0050.81.2021 z dnia 10.12.2021 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. 

 

III. Zamówienia publiczne i działalność gospodarcza: 

1) 

̵ Dokonano 3 wpisów 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 1 wpis o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

 

2) Dokonano otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r. od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki” 

W postępowaniu złożono następujące oferty: 

1. PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno 

Cena oferty 1 492 306,20 zł  

2. REMONDIS Sp. z o.o.  ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, Oddział w Płocku, 

ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock 

Cena oferty- 1 491 582,59 zł  

 

IV. Pozyskiwanie środków z zewnątrz: brak 

 

V. Budownictwo: - 

 

VI. Ochrona środowiska, ochrona p-poż.: 

1 zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew - 120 drzewa w miejscowości Sanniki. 

 

VII. Podatki i opłaty lokalne: 
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Wymiar:  

9 Wezwań w sprawie złożenia informacji na podatek od nieruchomości. 

2 Decyzje w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.  

4 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. 

2 Umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.  

10 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru podatku rolnego. 

14 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.  

1 Decyzja w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości.  

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

 

Realizacja wymiaru: 

1) Podatki: (1 podanie) 

̵ Odroczenia: brak 

 

̵ Rozłożenie na raty: brak 

 

̵ Umorzenia: (1 podanie) 

̵ 1 podanie umorzenie zaległości w podatku rolnym – odmownie. 

 

2) Opłaty: (2 podania) 

̵ Odroczenia: brak 

 

̵ Rozłożenie na raty: (1 podanie) 

̵ 1 podanie rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i odsetki – pozytywnie. 

 

̵ Umorzenia: (1 podane) 

˗ 1 podanie umorzenie zaległości w opłacie za wywóz nieczystości płynnych – 

odmownie. 

 

Upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze:  

 292 upomnienia – łączne zobowiązanie pieniężne, 

 9 upomnień – opłata za wodę, ścieki skierowana do Krajowego Rejestru Długów. 

 

VIII. Gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa i rolnictwo: 

1. Wydano 1 zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki. 
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2. Wydano 1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego budynku. 

3. Zgłoszono do odłowienia 1 psa z terenu Miasta i Gminy Sanniki i przekazano 

go do współpracującego schroniska dla bezdomnych zwierząt.  

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

dotyczące wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie 

Miasta i Gminy Sanniki. 

 

IX. Oświata, finanse, zaświadczenia:  

 4 zaświadczenia, 

 5 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach, 

 1 oświadczenie 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. 

 

Upomnienia, tytuły wykonawcze: 

240 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 Urzędowym Województwa 

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

 

XII. Wyjazdy służbowe: 

09.12.2021 r. – Gostynin Starostwo Powiatowe – spotkanie „Inwestycje Strategiczne JST 

z terenu powiatu gostynińskiego”. 

10.12.2021 r. – Pruszków Urząd Skarbowy – rejestracja kotła olejowego.= 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 

 

                                                                                                      (-) Gabriel Wieczorek 


