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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 30.12.2021 r. do 23.01.2022 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 585 pism, które 

przekazano do  załatwienia na odpowiednie stanowiska pracy. 

 

 

II. Wydano 8 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki: 

1. Zarządzenie nr 0050.90.2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia 

Nr 0050.19b.2021 Burmistrza Miasta i gminy Sanniki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID – 19 dla zadania pn. „Wspieraj seniora”. 

2. Zarządzenie nr 0050.91.2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w szkole 

Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 

3. Zarządzenie nr 0050.92.2021 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie w sprawie dokonania 

zmiany 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 

4. Zarządzenie nr 0050.01.2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie upoważnienia dla 

kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sanniki. 

5. Zarządzenie nr 0050.02.2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie przyjęcia planu 

finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 r. 

6.  Zarządzenie nr 0050.03.2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie przyjęcia planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST 

odrębnymi ustawami na rok 2022. 

7. Zarządzenie nr 0050.04.2022 z dnia 04.01.2022 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. 
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8. Zarządzenie nr 0050.04a.2022 z dnia 04.01.2022 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 

wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki w 2022 roku i planu kontroli 

w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Sanniki w 2022 roku. 

 

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

z organizacjami pozarządowymi:  

 

Sporządzono plan zamówień publicznych na 2022 rok.  

 

IV. Działalność gospodarcza i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) 

̵ Dokonano 5 wpisów o zmianie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

̵ dokonano 2 wpisy o zawieszeniu  wykonywania działalności gospodarczej  w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

̵ dokonano 3 wpis o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

 

V. Pozyskiwanie środków z zewnątrz: brak 

 

VI. Budownictwo: 

̵ Wydano warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci 

wodociągowej 1 szt. 

̵ Uzgodniono pozytywnie dokumentację techniczną w zakresie budowy dwóch zjazdów 

publicznych z drogi gminnej ul. Fabrycznej w Sannikach. 

̵ Uzgodniono pozytywnie projekty czasowej organizacji ruchu w zakresie drogi gminnej 

ul. Fabrycznej na czas wykonania odcinka chodnika i dwóch zjazdów publicznych. 

̵ Uzgodniono pozytywnie zmianę projektu stałej organizacji ruchu w związku z budowa 

dwóch zjazdów publicznych w ul. Fabrycznej w Sannikach. 

 

VII. Ochrona środowiska, ochrona p-poż.: 

9 zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew (427 drzew, w tym ponad 300 szt. złamanych podczas 

wichury – w miejscowościach Brzezia, Staropol, Sielce, Lwówek, Lasek, Osmólsk, Sanniki). 
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VIII. Podatki i opłaty lokalne: 

 

Wymiar:  

8 Wezwań w sprawie złożenia informacji na podatek od nieruchomości. 

2 Decyzje w sprawie ulgi z tytułu zakupu gruntów.  

2 Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie. 

19 Faktur za dostarczanie wody, wywóz nieczystości. 

1 Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.  

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

1 Pismo o wyznaczeniu innego organu podatkowego przez SKO w Płocku. 

30 Wezwań dla osób prawnych w celu złożenia deklaracji. 

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

 

Realizacja wymiaru: 

1) Podatki: (0 podań) 

 Odroczenia: brak 

 Rozłożenie na raty: brak 

 Umorzenia: brak 

 

2) Opłaty: (1 podanie) 

 Odroczenia: brak 

 Rozłożenie na raty: brak 

 

 Umorzenia: 

- 1 podanie umorzenie zaległości w opłacie za wodę  oraz odsetki – pozytywnie 
 

Upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze: brak 

 

IX. Gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa i rolnictwo: 

 

1. Wydano11 zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki. 

2. Wydano 2 postanowienia opiniujące pozytywnie podział nieruchomości. 

3. Wydano 1 postanowienie opiniujące negatywnie podział nieruchomości. 

4. Wydano decyzje o czasowym odebraniu zwierząt. 
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5. Podpisano umowę na świadczenie usług w zakresie wyłapywania, transportu 

 i opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt  

6. Podpisano umowę na odbiór padłych zwierząt 

7. Podpisano 1 umowę najmu lokalu socjalnego 

8. Wysłano protokoły oszacowania szkód do MUW w Warszawie. 

9. Zgłoszono do odłowienia 2 psy. 

10. Nadano 1 numer porządkowy nieruchomości. 

 

X. Oświata, finanse, zaświadczenia:  

 23 zaświadczenia, 

 8 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach, 

 8 oświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym, 

 2 zeznania świadków w spawie pracy w gospodarstwie rolnym. 

 

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 oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

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

 

XIII. Wyjazdy służbowe: 

10.01.2022 r. - Gostynin - spotkanie z Komendantem Powiatowym PSP w Gostyninie; Płock - 

odnowienie podpisu kwalifikowanego. 
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21.01.2022 r. - Płock Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - podpisanie 

umowy o dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 

 

                                                                                                      (-) Gabriel Wieczorek 


