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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 31.08.2021 r. do 28.09.2021 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 775 pism, które 

przekazano do  załatwienia na odpowiednie stanowiska pracy. 

 

 

II. Wydano 5 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki: 

1. Zarządzenie nr 0050.52.2021 z dnia 06.09.2021 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. 

2. Zarządzenie nr 0050.53.2021 z dnia 15.09.2021 r. w spawie zmiany Zarządzenia nr 

0050.84.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie 

określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych. 

3. Zarządzenie nr 0050.54.2021 z dnia 20.09.2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową 

Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021. 

W dziale 852 rozdział 85214 zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych 

o środki w kwocie 4.000 zł przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 259/2021. 

Ponadto w rozdziale 85216 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych 

o środki w kwocie 26.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków 

stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 260/2021. 

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

28.053 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2021. 

4. Zarządzenie nr 0050.55.2021 z dnia 20.09.2021 r. w sprawie upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 

miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Sanniki oraz wprowadzenia legitymacji 
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służbowej dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Sannikach. 

5. Zarządzenie nr 0050.56.2021 z dnia 06.09.2021 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. 

 

III. Zamówienia publiczne i działalność gospodarcza: 

1) 

̵ dokonano 1 nowy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

̵ dokonano 4 wpisy 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 1 wpis o wykreśleniu przedsiębiorców z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. 

 

Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

IV. Pozyskiwanie środków z zewnątrz: brak 

 

V. Budownictwo: 

Wydano: 

- 2 decyzje o warunkach zabudowy, 

- 2 warunki techniczne na przyłączenie do sieci wodociągowej. 

 

VI. Ochrona środowiska, ochrona p-poż.: 

3 zgłoszenia zamiaru wycięcia drzew (17 drzewa w miejscowościach: Sanniki, Lwówek). 

 

VII. Podatki i opłaty lokalne: 

 

Wymiar:  

4 Wezwania w sprawie złożenia informacji na podatek od nieruchomości. 

1 Decyzja w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.  

2 Decyzje w sprawie przyznania ulgi z tytułu nabycia gruntów. 

2 Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie. 
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23 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. 

4 Umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.  

3 Decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku rolnego. 

14 Decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.  

3 Decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości.  

 

Realizacja wymiaru: 

1) Podatki: (1 podanie) 

 Odroczenia: brak 

 

 Rozłożenie na raty: brak 

 

 Umorzenia: (1 podanie) 

̵ 1 podanie umorzenie odsetek od zaległości w podatku o nieruchomości – 

pozytywnie. 

 

2) Opłaty: (1 podanie) 

 Odroczenia: brak 

 

 Rozłożenie na raty: (1 podanie) 

̵ 1 podanie rozłożenie na raty zaległości w podatku od nieruchomości – pozytywnie. 

 Umorzenia: brak 

 

Upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze: brak 

 

 

VIII. Gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa i rolnictwo: brak danych ze 

względu na przebywanie pracownika na urlopie 

 

IX. Oświata, finanse, zaświadczenia:  

 14 zaświadczeń, 

 12 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, 

 1 oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym, 
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 90 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego przy produkcji rolnej, 

 90 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego przy produkcji rolnej, 

 41 wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 

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.  

 

XII. Wyjazdy służbowe: 

10.09.2021 r - Warszawa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - podpisanie 

umowy na dofinansowanie Dożynek Gminnych. 

 

21.09.2021 r. - Warszawa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - podpisanie 

i wręczenie umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

wsparcia finansowego na usuwanie zniszczeń wywołanych przez żywioł. 

 

23.09.2021 r. - Warszawa Mazowiecki Urząd Wojewódzki - dostarczenie protokołów 

z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 

 

                                                                                                      (-) Gabriel Wieczorek 


