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Informacje ogólne
Rok 2018 był pierwszym, w którym miejscowość Sanniki funkcjonowała jako miasto
w związku z prawami nabytymi z dniem 01 stycznia

na mocy Rozporządzenia Rady

Ministrów z 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania
niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz
niektórych gmin. W związku z tym Gmina Sanniki stała się gminą miejsko – wiejską. Jest
ona położona w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w niewielkiej
odległości od dużych aglomeracji miejskich jak Warszawa czy Łódź (ok. 85 km). Przez
miasto i gminę Sanniki przebiegają 3 drogi wojewódzkie nr 577, nr 583 i nr 584.
Gmina obejmuje obszar o powierzchni 9457 ha (94,57 km2), w tym
1) miasto Sanniki o powierzchni 1176,02 ha
2)obszar wiejski o powierzchni 8280,98 ha.
Gmina podzielona jest na 19 sołectw.
Miasto i Gmina Sanniki jest gminą typowo rolniczą, użytki rolne stanowią ok. 8,5 tys.
ha. Struktura gruntów jest zróżnicowana z gruntami klas bonitacyjnych od II (wschodnia
część gminy) do VI (północno zachodnia część gminy) z przewagą gruntów klas IIIb-IVa.
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I.

SPOŁECZEŃSTWO MIASTA I GMINY SANNIKI

1. Demografia
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w Mieście i Gminie Sanniki zameldowanych na
pobyt stały było 6103 osób, w tym w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) 1135 osób,
w wieku produkcyjnym (19-60 lat kobiety i 19-65 lat mężczyźni) 3737 osób, a w wieku
poprodukcyjnym 1231 osób.
W roku 2018 w Mieście i Gminie Sanniki zanotowano 43 urodzenia oraz 64 zgony
mieszkańców.
Zmiany liczby ludności wynikające z zameldowań i wymeldowań w 2018 roku
uwzględniających urodzenia i zgony przedstawiają się następująco:
Liczba zameldowań na pobyt stały – 110
Liczbawymeldowań z pobytu stałego – 168
Saldo migracji z pobytu stałego –58
Liczba zameldowań na pobyt czasowy – 83
Liczbawymeldowań z pobytu czasowego – 78
Saldo z migracji z pobytu czasowego – + 5
Ogółem saldo migracji w 2018 roku uwzględniające: urodzenia, zgony, zameldowania
na pobyt czasowy i stały, wymeldowania z pobytu czasowego i stałego jest ujemne i wynosi
– 53 osoby.
Analizując dane z ostatniego roku, dotyczące struktury demograficznej
Gminy Sanniki Sannik wskazują na

Miasta i

niepokojącą tendencję zmniejszania liczby

mieszkańców – o około 0,86 % rocznie wynikającą zarówno z większej liczby zgonów niż
urodzeń jak i z ujemnego salda migracji

2. Bezpieczeństwo publiczne
Policja Państwowa
Na terenie Miasta i Gminy Sanniki działa posterunek policji, którego stan wynosi5 etatów
w tym: 1 etat kierowniczy, 1 etat dochodzeniowy, 1 etat dzielnicowego oraz 2 etaty
patrolowe. Posterunek Policji w Sannikach nie funkcjonuje całodobowo.
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Na terenie działania Miasta i Gminy Sanniki podległej służbowo Posterunkowi Policji w
Sannikach w okresie styczeń -maj 2018 roku wszczęto 42 postępowania dotyczące
przestępstw.
Przykładowe dane liczbowe w niektórych kategoriach przestępstw:

kategoria czynu

2017r
5 miesięcy

2018r
5 miesięcy

liczba zdarzeń
(prowadzonych postępowań)
kradzież cudzej rzeczy

17

42

2

2

Kradzież z włamaniem

1

2

Uszkodzenie mienia

2

2

rozbój i wymuszenie
rozbójnicze
Bójka i pobicie

0

Uszkodzenie ciała

1

1

7 w tym 0 wypadki
(zabitych 0)

10 w tym 2
wypadki(zabitych
1)
1

Kradzież pojazdu

Przestępstwa z ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii
Przestępstwa drogowe

w tym nietrzeźwi kierujący

0

5

Pozostałe przestępstwa
4
Źródło dane z Posterunku Policji w Sannikach

25

Do pozostałych kategorii przestępstw należą postępowania z takiej grupy jak
(znęcanie się nad rodziną groźby karalne, nie alimentacja, przywłaszczenie mienia,
oszustwo , poddanie innej czynność seksualnej.
Policjanci z Posterunku Policji w Sannikach służba patrolowa i obchodowa w okresie 5
miesięcy 2018r osiągnęła następujące wyniki:

• Przeprowadzili łącznie 159 interwencji w tym domowych 9 i w miejscach publicznych
150

• Zatrzymali i doprowadzili do jednostek Policji, sądów, prokuratur, zakładów karnych
lub innych organów 10 osób.
5

• Nałożyli za wykroczenia porządkowe i drogowe 48 mandatów karnych, zastosowali
środków oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia 36

• Zatrzymali 7 osób na gorącym uczynku popełnianych przestępstw.
• Wylegitymowali i sprawdzili w policyjnych systemach informacyjnych 387 osób.
• Ujawnili 2 osób poszukiwanych.
W okresie styczeń – maj zrealizowano łącznie 250 służb.
Chociaż Miasto i Gmin Sanniki uchodzi za bezpieczną, Burmistrz i Rada czynią starania
aby powiększyć obsadę posterunku lub zmienić jego funkcjonowanie na całodobowe.
Ochotnicze Straże Pożarne:
Oprócz Policji bezpieczeństwo w Mieście i Gminie Sanniki zapewniają Ochotnicze
Straże Pożarne. Na terenie gminy jest istnieje 10 jednostek

Ochotniczych Straży

Pożarnych: OSP SannikiOSP Brzezia, OSP Sielce, OSP Staropól, OSP Osmolin, OSP
Czyżew,OSP Krubin, OSP Szkarada, OSP Lwówek, OSP Wólka. Miasto i Gmina Sanniki
zaplanowała w 2018 roku kwotę 155 000 zł na wsparcie i utrzymanie działalność
związanej z bezpieczeństwem pożarowym. Łącznie w/w jednostki skupiają około 460
strażaków ochotników. Dwie jednostki z Brzezi i Sannik są włączone do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. System ten jest zorganizowany przez Państwową
Straż Pożarną, a jego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub
środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo
techniczne w tym drogowe, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo
ekologiczne i medyczne.
W ramach swej dziłaności jednostki OSP wyjechały kilkanaście razy do pożarów
oraz kilkadziesiąt do zdarzeń drogowych ratując zdrowie i życie ludzi oraz majątek dużej
wartości.

3. Ochrona zdrowia
Podstawową opiekę lekarską na terenie Miasta i Gminy Sanniki zapewnia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lekarz Rodziny”.Działaon w dzierżawionej od
gminy części budynku zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 2 w Sannikach,ponadto użytkuje
pomieszczenia po byłym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, które wykorzystywane są
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dla celów punktu pobrań, poradni K oraz poradni urologicznej, a także na gabinet prywatny
dla kardiologa.
Usługi pielęgniarki środowiskowej/położnej środowiskowej w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia dla osób z naszej gminy realizuje Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „San - Med.”
Usługi w zakresie stomatologicznym w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia realizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Restandent”. Oba w/w zakłady
mają siedzibę w Sannikach przy ulicy Krótkiej 2.
W zakresie rehabilitacji usługi świadczy zakład „REH-MED.” Zlokalizowany przy ul.
Warszawskiej 136.
W zakresie ginekologii i położnictwa usługi świadczy dwóch lekarzy.
NZOZ „Lekarz Rodziny” świadczy usługi lekarskie w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje opieką 7200 pacjentów,większośćz terenu
miasta i gminyoraz kilkudziesięciu pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Sannikach.
Usługi zdrowotne są najczęściej obok usług pomocy społecznej i kulturalnych
świadczonymi usługami publicznymi na terenie miasta i gminy. W 2018 r. udzielono m.in.:
38 723 porad lekarskich ambulatoryjnych, wykonano 1328 wizyt domowych, 6patronaży,
403badania bilansowe oraz 1328 usług pielęgniarek w ramach higieny szkolnej.
Dodatkowo w ramach kontraktu na świadczeniu usług w zakresie higieny szkolnej
opieką lekarską i pielęgniarską objęte jest 510 dzieci z gminnych placówek oświatowych
oraz 74 dzieci z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mocarzewie.
Usługi lekarskie świadczone są przez trzech lekarzy w tym lekarza chorób
wewnętrznych,lekarza chorób dziecięcych,lekarza specjalistę medycyny rodzinnej oraz
rezydenta specjalizującego się w medycynie rodzinnej.
Usługi pielęgniarskie świadczą:pielęgniarka praktyki,
szczepień,

pielęgniarka

w

środowisku

nauczania

i

obsługująca również punkt
wychowania,

pielęgniarka

szkolna,pielęgniarka – obsługująca gabinet zabiegowy.
Pozostały personel obejmuje technika analityki, oraz rejestratorkę.
Podstawowym problemem dla gminy jest niewystarczająca baza lokalowa oraz nie
najlepszy stan techniczny użytkowanego obecnie budynku.
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4. Pomoc społeczna

Pomoc społeczna oprócz edukacji stanowi największą pozycję w budżecie Miasta

i Gminy Sanniki. Oprócz usług opieki zdrowotnej i kultury
najliczniejszej

świadczy usługi dla

grupy mieszkańców. Z różnych względów sposoby wydatkowania

pieniędzy na pomoc społeczną budzą duże emocje, w związku z czym rozdysponowanie
budżetu jest szerzej opisane.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach realizuje zadania
z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Sanniki w oparciu o ustawę
z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
obsługuje

również

mieszkańców

w

zakresie

świadczeń

rodzinnych,

funduszu

alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia Dobry Start,
dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, karty dużej rodziny. Głównymi
powodami

przyznawania pomocy

w 2018 r.

było: bezrobocie, ubóstwo,

niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego,
W MGOPS w Sannikach w 2018 r. zatrudnionych było 14 pracowników: kierownik,
główna księgowa, 2 specjalistów pracy socjalnej, 2 pracowników socjalnych,
1 podinspektor, 2 referentów, 1 starsza pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi
opiekuńcze, 3 opiekunki świadczące usługi opiekuńcze u osób starszych, 1 pracownik
gospodarczy. Wszystkie osoby zatrudnione w MGOPS posiadały odpowiednie
wykształcenie w zakresie wymaganych kwalifikacji na danym stanowisku pracy.
Całkowity budżet MGOPS , który był wydatkowany w 2018 r. przedstawiał się
następująco::środki z budżetu Wojewody: 7 175 064 zł, środki z Budżet Miasta i Gminy
Sanniki; 600 259 zł, wydatki Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych : 75 904 zł,

dofinansowanie z PUP w Gostyninie: 7 873 zł, co daje

ogółem 7 859 100 zł. Środki budżetowe wydawane były na:
1.Dodatki mieszkaniowew całości pokrywane ze środków gminy. W roku 2018 z
dodatków mieszkaniowych średnio korzystało tylko 7 rodzin, którym wypłacono
79dodatkówmieszkaniowych.Całkowity koszt zadani. wyniósł 14 776 zł.
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2. Dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych.Osoby, które pobierają dodatek
mieszkaniowy mają możliwość ubiegania się o dodatek energetyczny. Wydatki na
dodatki energetyczne pokrywane są w całości ze środków Wojewody. W roku 2018 z
dodatków energetycznych średnio korzystało tylko 7 rodzin, którym wypłacono
60dodatkówenergetycznych. Całkowity koszt zadania w 2018 r. wyniósł 907,26 zł.
3. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Zadania te w całości są
finansowane z dotacji Wojewody. W 2018 r. ze świadczenia korzystało 13 kobiet, którym
wypłacono

153 świadczenia na kwotę 125 475 złotych. Za każdą wydaną decyzję

określono koszty obsługi w wysokości 30 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 125
865złotych.
4. Świadczenia wychowawcze (500+) i Dobry Start(300+).Od kwietnia 2016 roku
rozpoczęliśmy

realizację

nowego

zadania:

świadczenia

wychowawcze,

wprowadzone Ustawą z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci.Całkowity koszt zadania w 2017 r. wyniósł 4.526.845,04 złotych. Dane za 2018
rok jeszcze nie są dostępne..
W 2018 roku wprowadzono świadczenie Dobry Start (300+). O świadczenie mogą
ubiegać się rodzice na każde dziecko uczęszczające do szkoły w wysokości 300 zł
jednorazowo w roku niezależnie od dochodu rodziny. Wypłacono świadczenia dla 720
dzieci. Całkowity koszt zadania wyniósł 223.200 zł.
5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i
upośledzeniem umysłowym.W/w zadanie było realizowane

w całości

z budżetu

Wojewody.. Koszt zadania w 2018 r. wyniósł 66 831 złotych. W 2018 r. specjalistyczne
usługi opiekuńcze realizowała 1 dyplomowana starsza pielęgniarka oraz na umowę
zlecenia zatrudniono pedagoga. Zatrudnione osoby opieką objęły 9 osób ( 2 osoby z
zaburzeniami psychicznymi i 7 osób niepełnosprawnych intelektualnie) i zrealizowały u
podopiecznych 1901 godzin.
6. Usługi opiekuńcze. Świadczenia przyznawane są na podstawie art. 50 ustawy
o pomocy społecznej osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz osobom, które wymagają pomocy innych
9

osób, a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić. Od 2018 r. przystąpiono do
realizacji programu "Opieka 75", który obejmował osoby samotne powyżej 75 roku
życia, u których nie była wcześniej świadczona pomoc. W ramach programu MGOPS
otrzymał kwotę 9.624,40 zł. Całkowity koszt zadania w 2018 r. wyniósł 79.479,79 zł.
Opiekunki zajmowały się pielęgnacją podopiecznych i wykonywały czynności dnia
codziennego tj: przygotowywanie posiłków, bieżące sprzątanie pomieszczeń, pranie i
prasowanie odzieży podopiecznego, donoszenie węgla, rejestracja do lekarza,
powtarzanie leków i ich zakup, itp. Zatrudnione osoby opieką objęły

14 osób i u

podopiecznych w 2018 r. przepracowały 2242 godziny.
7. Dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”„W roku
2018 kontynuowano
patologicznych

pomoc w formie dożywiania dzieci z rodzin ubogich i

na bazie

stołówki

w

szkole

w Sannikach i w Przedszkolu

Samorządowym oraz Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mocarzewie. Finansowane
były również posiłki dla dzieci

z naszego terenu

uczęszczające do placówek

oświatowych w Słubicach, Płocku, Gąbinie, i Łowiczu. Zadanie to finansowane było ze
środków gminnych i z dotacji Wojewody.
W 2018 roku z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystało 169
osób, w tym 67 dzieci w formie posiłku. Sfinansowano 7 995 posiłków za kwotę 31 396 zł.
Zasiłki celowe wypłacono na kwotę 25 750 zł.
8. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w 2018 r.
Wypłacano podopiecznym zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe.
Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niezdolnej do
pracy z powodu niepełnosprawności
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność i z tytułu bezrobocia.
Natomiast w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek
celowy (np. na zakup żywności, leków, opału itp.).Wysokość w/w zasiłków zależy
od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ( od października 701 zł) lub
kryterium dochodowego w rodzinie (od października 528 zł).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.
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Zasiłki stałe pobierało 38 osób, zasiłki okresowe 49 osób, zasiłki celowe i specjalne
zasiłki celowe otrzymały 84 osoby. Wypłacono 413 świadczeń zasiłków stałych, 221
świadczeń

zasiłków okresowych i 133 świadczenia zasiłków celowych i specjalnych

zasiłków celowych. Na bieżąco podopieczni

ubiegają się o ustalenie stopnia

niepełnosprawności, który uprawnia do ustalenia prawa do zasiłku stałego, zasiłku
pielęgnacyjnego czy też świadczenia pielęgnacyjnego.
W 2018 r. poniesiono opłatę w wysokości 86 663 zł za pobyt w DPS 6 osób (jedna
osoba przebywała 2 miesiące a następnie otrzymała miejsce w ZOL, jedna osoba 3 miesiące,
jedna osoba przez 5 miesięcy, jedna osoba przez 8 miesięcy i 2 osoby przez cały rok). W
roku 2018 kolejne 2 osoby zostały umieszczone w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w
Kraszewo – Czubaki. Od ponad 10 lat 2 osoby przebywają w ZOL Gostynin., które w
przyszłości będzie trzeba umieścić w DPS. Ich pobyt udało się przedłużyć na rok 2019.
9. Inne formy pomocy i działania MGOPS
a/ W 2018 r. funkcjonował w MGOPS punkt konsultacyjny ds. profilaktyki i
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie. W punkcie tym przez cały
rok zatrudnieni byli na umowę zlecenie trzej specjaliści: prawnik, psycholog oraz
terapeuta.
Dyżury każdego specjalisty odbywały się 3 razy w miesiącuw ustalonych dniach i
godzinachw siedzibie MGOPS. Zatrudnienie specjalistów w punkcie konsultacyjnym w
całości finansowane było ze środków na profilaktykę alkoholową, przeciwdziałania
narkomanii i przemocy.
b/ MGOPS prowadził obsługę administracyjno – biurową Miejsko-Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, będąc zarazem jednym z głównych
realizatorów zadań

wynikających z: ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W oparciu o powyższe akty prawne realizowany był w mieście i gminie Sanniki w
2018 r. „Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na rok 2018”.
Kierownik MGOPS pełnił funkcję przewodniczącego Komisji. W marcu 2012 r. Wójt
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Gminy Sanniki Zarządzeniem powołał Zespół Interdyscyplinarny ds przeciwdziałania
przemocy. Funkcję przewodniczącego Zespołu pełni kierownik MGOPS.
W 2018 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 8 formularzy „Niebieskich Kart”.
Zespół pracował zarówno ze sprawcami przemocy jak i osobami pokrzywdzonymi.
Obsługę administracyjno – biurową Zespołu prowadził pracownik socjalny MGOPS,
będący jednocześnie członkiem Zespołu.
c/ Osoby chore przewlekle kierowane były do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o stopniu Niepełnosprawności w Gostyninie celem ustalenia stopnia niepełnosprawności.
d/ W okresie od maja do października 2018 r. MGOPS realizował prace społecznie
użyteczne dla osób bezrobotnych – prace te wykonywało 7 osób. Osoby pracowały 40
godzin w miesiącu i przepracowały 1680

godzin. Prace społecznie użyteczne były

dofinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie w wysokości 7 873 zł, a
kwotę w wysokości 5 517 zł wydatkował na ten cel MGOPS.
e/ W 2018 r. 1 osoba z chorobą nowotworową, wymagająca stałej opieki została
umieszczona w Miejskim Hospicjum w Płocku.
f/ W 2018 r. po Kartę Dużej Rodziny zgłosiło się 5 rodzin. Wydano 21 kart.
W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej pracownicy
MGOPS współdziałali z instytucjami, urzędami, osobami fizycznymi z terenu gminy
Sanniki – m.in. z Urzędem Miasta i Gminy, instytucjami gminnymi, policją, pracownikami
ośrodka zdrowia, placówkami oświatowymi. Nieodzowna była również współpraca m.in. z:
kuratorami społecznymi i zawodowymi, Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie, PCPR
w Gostyninie, Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w
Gostyninie, szpitalem w Gostyninie - Zalesiu, ZUS, KRUS.
5. Kultura
Jak powszechnie wiadomo Sanniki kulturą stoją. Kultura stanowi też poważna pozycję
w budżecie gminy . W roku 2018 zaplanowano dotacje podmiotowe dla gminnych
instytucji kultury na łączną kwotę 758 175,00 zł.: Na terenie miasta i gminy istnieją dwie
samorządowe

instytucje

kultury działające

na

zasadach

przewidzianych

ustawą

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:
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1) Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach (MGOK Sanniki) dla którego
organizatorem jest Miasto i Gmina Sanniki
2) Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, dla którego
organizatorem jest Miasto i Gmina Sanniki oraz Województwo Mazowieckie.
3) Kolejną instytucją stanowiącą jeden z filarów, na których opiera się kultura gminy jest
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach z filią w Osmolinie. Instytucja ta
działa w oparciu o ustawę o bibliotekach.
Działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury jest wielopłaszczyznowa. Zmierza
głównie w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa
w kulturze, kształcenia pasji, zainteresowań, organizacji czasu wolnego oraz dostarczenia
rozrywki. Cele te realizowane są przez organizowanie zespołowego i indywidualnego
uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form aktywności kulturalnej, imprez. Kierownictwo
i pracownicy MGOK starają się zachęcić odbiorców nie tylko do biernego kontaktu z kulturą
ale przede wszystkim do czynnego udziału w życiu kulturalnym.
W strukturze MGOK działają następujące grupy i zespoły:
1. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca oraz Kapela Ludowa „Sanniki”.
Zespół wystąpił w 2018 roku m.in. w następujących imprezach 1) Noc Świętojańska w
Kiernozi; 2) Jubileusz 45-lecia MGOK3) IV Powiatowy Festiwal Tańca w Sannikach; 4)
Dożynki Parafialno- Gminne w Baboszewie; 5) VII Ogólnopolski Festiwal Zespołów
Folklorystycznych „O kujawski wianek” weWłocławku; 6) 50 „Niedziela Sannicka”; 7) IX
Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych w Płońsku; 8) Kolędy i Pastorałki w Kościele
Parafialnym w Sannikach; 9) Kolędy i Pastorałki w Kościele Parafialnym w Zycku W 2018r.
2. Grupa BREAKDANCE działająca w MGOK
Wzięła ona udział w następujących imprezach:
1) 3 występy w Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Mocarzewie; 2) jubileusze 45- lecia
MGOK i 65-lecia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki”3) Powiatowy Festiwal
Tańca w Sannikach, członkowie zespołu zajęli Ii II miejsce 4) udział w największym w
Polsce przeglądzie tańca breakdance „OldskuloweTrampki” w Łyszkowicach — II miejsce i
wyróżnienie wyróżnieniedla członków zespołu; 5) Dzień Babci i Dziadka w Sannikach 6)
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Spotkanie z Sannicką Kulturą — Remiza OSP w Sannikach Grupa dziecięca „Sannickie
Nutki”:
3. Klub Seniora „Tęcza” działający przy MGOK w Sannikach
Klub zrzesza osoby w wieku ponad 50 lat. Celem jego działalności jest integracja i
aktywizacja środowiska osób starszych przez podejmowanie wspólnych działań. W Klubie
organizowane są: - wyjazdy do zaprzyjaźnionych Klubów, wycieczki - coroczny udział w
„Choince nadziei”, spotkania z okazji „Walentynek”, „Dnia Kobiet” i inne w tym Dzień
Seniora
4. Przy MGOK działają Koła Gospodyń Wiejskich. Panie spotykają się na
zebraniach oraz organizują różnego rodzaju wycieczki.
Zajęcia organizowane przez MGOK w 2018 r.: taneczne, językowe — nauka języka
angielskiego dla dzieci, edukacji regionalnej — prowadzone na potrzeby przedszkola i
szkół. Celem zajęć jest zapoznanie z tradycjami naszego regionu, sztuki ludowej oraz
tworzenia sannickiej wycinanki oraz popularyzacja zasobów zgromadzonego dziedzictwa
kulturowego wśród społeczności lokalnej.
Koncerty muzyczno- słowne dla dzieci:„Karnawał z Królem”, „Zimowe czary prosto
z czary”, „Marcowa muzyka smyczkiem po strunach przemyka „, „Muzykalni aktorzy”,
„Z tańcem po świecie”, "Czarodziejska batuta”, „Muzyka na wagę złota”, „Obrazy i
szkice ukryte w muzyce”, "Zimowe opowieści i świąteczne czary przy dźwiękach gitary”.
-kurs komputerowy(bezpłatny) dla dorosłych (współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Społecznego Projektu pod nazwą „Klik Mazovia Klik”
Organizacja zajęć feryjnych dla dzieci, w tym pokaz żywieniowy- dekoracja kanapek,
gry komputerowe, zajęcia plastyczne zajęcia z sannickim folklorem, wycieczka do Płocka

-

wycieczka do Otrębus

przejażdżka

zabytkowym

piętrowym

autobusem,

zwiedzanie Muzeum Motoryzacji i Techniki, wycieczka do ZOO Safari Borysew,
wycieczka do Warszawy: zwiedzanie Stadionu Narodowego, zabawy w kręgielni oraz
placu zabaw Eldorado, zajęcia plastyczne dla maluchów - sensoplastyka
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach jest samorządową instytucją
kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury — prowadzoną przez organizatora.
Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Sannikach na ul. Warszawskiej
119 — budynek Ochotniczej Straży Pożarnej , w której znajdują się : wypożyczalnia dla
dorosłych i młodzieży, kącik dla dzieci oraz Lokalne Centrum Kompetencji — Projekt
Mazowszanie.
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Poza siedzibą działa Filia Biblioteczna w Osmolinie która znajduje się w Szkole
Podstawowej w Osmolinie.
Biblioteka jest instytucją utrzymywaną głównie ze środków samorządowych.
Budżet został przyznany na 2018 rok w kwocie 163.200 zł.
Księgozbiór bibliotek w 2018 roku wzbogacony był ze środków samorządowych i
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2018 roku do Miejsko - Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sannikach i Filii w Osmolinie przybyło 594 woluminów za sumę
10.000 zł.
W 2018 roku zniesiono ze stanu w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej i w Filii
w Osmolinie 899 woluminów.
W Miejsko Gminnej Bibliotece w Sannikach wprowadzony jest księgozbiór do
katalogu w komputerowym programie bibliotecznym „MAK+” spełniający oczekiwania
czytelników w XXI wieku.
W bibliotekach w Sannikach i Osmolinie w 2018 roku zarejestrowało się 582
czytelników. W ciągu roku czytelnicy wypożyczyli 11003 woluminów.
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach daje możliwość nieodpłatnego dostępu
do internetu. Statystyka czytelników i wypożyczeń potwierdzona jest w dzienniku biblioteki.
Prowadzony jest również rejestr udzielonych informacji oraz korzystania z czytelni
potwierdzony podpisem czytelnika.
Oprócz działalności podstawowej jakąjest gromadzenie i opracowanie księgozbioru,
Biblioteka realizuje swoje działania poprzez współprace z innymi instytucjami zajmującymi
się upowszechnianiem czytelnictwa oraz działalnością oświatową i kulturalną.
Realizowane działania powstały we współpracy ze szkołami, przedszkolami, towarzystwami
i organizacjami społecznymi. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania
oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i
młodzieży, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Do najważniejszych wydarzeń kulturalno-oświatowych możemy zaliczyć rejonowe
eliminacje konkursu recytatorskiego im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży „Pięknie
być człowiekiem”. W 2018 roku odbyła się 40 edycja konkursu zaś uczestnikami dzieci i
młodzież z terenu naszej gminy oraz gmin Iłów, Pacyna, Słubice, Szczawin Kościelny,
Zduny.
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W 2018 roku Biblioteka zorganizowała po raz trzeci „Wieczór z Baśniami Andersena” by
przypomnieć i zachęcić dzieci najpiękniejszymi baśniami Hansa Chrystiana Andersena.
Aby pozyskać w przyszłości nowych czytelników biblioteki prowadzą spotkania bajkowe z
dziećmi z miejscowego przedszkola oraz z dziećmi z Ośrodka Wychowawczego w
Mocarzewie.
W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 100 rocznicę odzyskania
Niepodległości został zorganizowany koncert pt. Niepokorna — Niepodległa.
Jubileusz stulecia odrodzenia Państwa Polskiego był dobrą okazją do zorganizowania
koncertu.
W jesienny wieczór zaprosiliśmy mieszkańców miasta i gminy na czwartą edycję
Narodowego Czytania, czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Biblioteka otrzymała podziękowanie od Prezydenta RP za udział w akcji.
Przy Miejsko - Gminnej Bibliotece w Sannikach działa Lokalne Centrum Kompetencji w
którym bezpłatnie można skorzystać z Internetu.
Projekt Mazowszanie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu
Państwa i budżetu województwa mazowieckiego. Działa w godzinach pracy biblioteki.
Europejskie Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikachjest
instytucją kultury współprowadzoną przez dwóch organizatorów:

Województwo

Mazowieckie i Miasto i Gminę Sanniki. Ma ona duży budżet połączony z imponującą bazą
materialną w postaci niedawno wyremontowanego zabytkowego pałacu oraz odnowionego i
urządzonego parku. Centrum przyciąga olbrzymie rzesze zwiedzających. Z jego oferty
korzystają zarówno mieszkańcy gminy jak i osoby przyjezdne spoza terenu gminy a także z
zagranicy, zainteresowane miejscem kultu Chopina i licznymi wydarzeniami kulturalnymi.
Działalność kulturalna Centrum wiąże się ze współpracą z wieloma instytucjami
kulturalnymi, artystycznymi i edukacyjnymi. Imprezy w Centrum odbywają się dzięki
współdziałaniu z w/w organizatorami orazcałym szeregiem partnerówi sponsorów.
Działalność kulturalna Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina
w Sannikach w 2018 roku realizowana była i jest w sezonach artystycznych trwających od
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września do sierpnia następnego roku (2017/2018 i 2018/2019). Działalność Centrum
obejmuje liczne i różnorodne imprezy.
W 2018 r

w Centrum zorganizowano m.in. 9 koncertów chopinowskich w sali

koncertowej, 6 koncertów z cyklu ,,Wakacje na miarę Chopina ’’, 3 koncerty plenerowe z
cyklu ,,Smaki muzyki”, wydarzenie z okazji Dnia Dziecka, koncerty okazjonalne oraz inne
wydarzenia.
Szczegółowy opis koncertów można znaleźć w materiałach publikowanych przez Centrum .
Koncerty cieszą się ogromnym powodzeniem. Często liczba chętnych znacznie
przekracza pojemność sal, w których można słuchać muzyki. Np. w lutowym koncercie
uczestniczyło około 130 osób. Podobnie ogromnym powodzeniem cieszy się zwiedzenie
parku i pałacu. W styczniu i lutym, mimo zimy, park i pałac zwiedziła imponująca liczba
1196 osób. Dużo większa frekwencja jest w miesiącach letnich, np. w lipcu park i pałac
odwiedziło 8216 osób
Na terenie parku odbywają się wystawy plenerowe m.in. np. w na przełomie kwietnia
i maja wystawa Nie rzucim ziemiskąd nasz ród -110 rocznica druku Roty Marii Konopnickiej
oraz 127 rocznica pobytu poetki w Sannikach. Wystawa została zorganizowana w ramach
obchodów 100 leciaodzyskania niepodległości Polski.Obejrzało ją 5708 osób. W okresie
letnim odbyło się jeszcze szereg wystaw, których tematyki nie sposób omówić w tak krótkim
opracowaniu.
Łącznie wystawy plenerowe na terenie parku w 2018 roku obejrzało 39 018.
Ponadto Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach ma w swojej ofercie
•

Zwiedzanie dla grup zorganizowanych w połączeniu z koncertami chopinowskimi

dedykowanymi na specjalne zamówienie lub warsztatami dla dzieci lub młodzieży
•

Warsztaty

muzyczne

dla

dzieci

i

młodzieży,

odbywające

się

dla

grup

zorganizowanych (po 25 osób). W 2018 roku było 19 warsztatów muzycznych, w których
uczestniczyło około475 dzieci uczestniczących w warsztatach, w tym liczna grupa młodzieży
i opiekunów z Chin - 100 osób.
•

Warsztaty kulinarne dla dorosłych pt. ,,Smaki Chopina”, na których uczestnicy

poznawali zwyczaje i smaki kulinarne kuchni staropolskiej. W 2018 roku z takiej formy
warsztatowej skorzystało około 150 osób.
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•

Warsztaty historyczne były atrakcją dla dzieci i młodzieży, a także dla nauczycieli. że

stanowiły doskonałe dopełnienie lekcji historii prowadzonych w szkole. W zajęciach
uczestniczyło 480 dzieci z gminy Sanniki, gmin ościennych oraz Płocka, Sochaczewa,
Łowicza, a nawet Warszawy.
•

Warsztaty rękodzieła ludowego pt. „Na fiołkową nutę” to kolejna oferta realizowan w

2018 roku przez Centrum prowadzona przez twórczynie ludowe z terenu gminy Sanniki
ubrane w sannicki strój ludowy. W 2018 roku odbyło się 17 warsztatów ok 340 dzieci.
•

Biblioteka Muzyczno-Etnograficzna im. Mateusza Glińskiego – może się poszczycić

zbiorami bibliotecznymi w postaci 557 depozytów książkowych, 6737 książkami, 487
wydawnictwami płytowych (płyty winylowe i płyty cd.). Biblioteka oficjalnie funkcjonuje
od 08.06.2016 – do tego czasu trwało opracowanie zbioru katalogowego już posiadanego
księgozbioru (zakupy z lat 2010,2012, 2014), wprowadzenie obiektów pozyskanych z NIFC
na podstawie umowy przekazania obiektów w depozyt oraz wprowadzanie pozostałych
pozycji przekazanych jako darowizny.
•

odkwietnia 2016 r. działa Dyskusyjny Klub Książki cieszy się coraz większym

zainteresowaniem i skupia coraz to więcej klubowiczów. W roku 2018 roku odbyło się 10
spotkań w których łącznie uczestniczyło ok 655 osób, które podczas spotkań rozmawiały o
literaturze, ale także bardzo chętnie prezentowali własną twórczość, dzięki takim
spotkaniom, poezja pisana do szuflady może ujrzeć światło dzienne. Wyjątkowy charakter
mają spotkania, na które zapraszani są goście, pisarze, aktorzy podróżnicy.
Środki zewnętrzne na działalność Centrum.
Centrum aktywnie pozyskuje środki na prowadzenie swojej działalności spoza budżetu
organizatorów. W 2018 r złożono między innymi

wnioski do Departamentu

Kultury

Promocji i Turystyki na zadania:
• 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski na rok 2018 - wniosek rozpatrzony
pozytywnie Zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydarzeń i
preliminarzem kosztów.
Łącznie w projekcie przez cały czas jego trwania uczestniczyło ok 3200 osób co
świadczy o tym, że projekt był celowym i odniósł się z pozytywnym odbiorem grup
wiekowych.
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• 20–lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego na rok 2018 - wniosek rozpatrzony
pozytywnie wartość dofinansowania z SWM 43300,00 zł, wkład własny Centrum
18180,00 zł. Celem zadania było pokazanie historycznych i edukacyjnych tematów
związanych z unikatową tradycją oraz kulturą ludową związaną z województwem
mazowieckiem. Czego rezultatem było zwiększenie świadomości wśród młodego
pokolenia przynależności etnograficznej do Mazowsza przy pomocy aktywizacji
starszego pokolenia
Centrum pozyskuje również środki finansowe i rzeczowe od sponsorów, którymi są
liczne firmy i instytucje. Ich listę można znaleźć w materiałach publikowanych przez
Centrum.

Europejskie centrum Artystyczne im. F. Chopina w mediach tradycyjnych i
Internecie.
Centrum stale współpracuje z licznymi rozgłośniami radiowymi w 2018 roku obecne było
także w programach telewizyjnych.
Europejskie Centrum dodatkowo współpracuje z lokalnymi mediami, portalami
społecznościowymi, tj.: facebook.pl oraz Instagram poprzez serwis społecznościowy,
zarejestrowani użytkownicy mogą śledzić informacje o wydarzeniach i dzielić się mini ze
znajomymi w sieci, a także zachęcać do udziału w życiu kulturalnym. Portal
społecznościowy jest jednym z najbardziej popularnych źródeł bieżących informacji.
Europejskie Centrum na bieżąco informuje Departament Kultury, Promocji i Turystyki
o koncertach i imprezach kulturalnych, jakie odbywają się w danym miesiącu oraz
przekazuje informacje dotyczące imprez. W kwietniu ukazał się materiał informacyjny w
Modzie na Mazowsze, w czerwcu w Gazecie Wyborczej – łódzkiej, stołecznej i płockiej.
W przygotowaniu są kolejne artykuły.
Punkt Informacji Turystycznej na bieżąco informuje na temat oferty Europejskiego
Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach, bogatej historii Zespołu
Pałacowo-Parkowego, związkach Fryderyka Chopina z tym miejscem. Punkt Informacji
Turystycznej działa od poniedziałku do niedzieli w sezonie od maja do września w godz.
10:00-18:00 w pozostałych miesiącach roku od poniedziałku do piątku w godz. 7:3019

15:30. Pracownicy PIT-u, zajmują się rezerwacją i sprzedażą biletów na wydarzenia
kulturalne, obsługą ruchu turystycznego i obsługą podczas wydarzeń kulturalnych.
Współpraca Centrum z instytucjami.:
Instytucje: Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach, Sannickie Koło TiFC wraz z
Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Mazowiecka Regionalna
Organizacja Turystyczna w Warszawie, PLOT Płocka Organizacja Turystyczna,
Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Gostynińskiego, Szlak książąt mazowieckich, muzea,
biblioteki, wydawnictwa oraz galerie.
W ramach współpracy z instytucjami Europejskie Centrum Artystyczne im Fryderyka
Chopina w Sannikach było partnerem w licznych projektach

W marcu

marca 2018 r.. pracownicy centrum przedstawiali ofertę

na

Targach

Turystycznych. a w październiku 2017 r. Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka
Chopina w Sannikach uczestniczyło w 9 Forum Rozwoju Mazowsza w Warszawie na
stoisku Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Sprzedaż biletów w 2018 r na wydarzenia kulturalne oraz zwiedzanie obiektu.
Warto wspomnieć, że w Centrum działa sprzedaż biletów online

na wszystkie

wydarzenia biletowane odbywające się w pałacu, usprawniło to zakup dla osób, które
dzieli znaczna odległość od Sannik. Dodatkowo można dokonać płatności za pomocą
terminala kart płatniczych.
W miesiącu lutym w przypałacowej oranżerii wznowiono działalność kawiarniocukierni, obsługiwanej przez operatora zewnętrznego. W okresie od lutego do kwietnia
kawiarnia funkcjonowała w weekendy, w którym były koncerty w godz. 10-18:00 w
sezonie od maja do września kawiarnia prowadzi działalność w każdy weekend ( sobota
w godz. 12:00-20:00 niedziela w godz. 10:00-20;00). W kawiarnio-cukierni serwowane są
ciasta i ciasteczka nazywane,,Łakociami Chopina” desery, lody oraz pyszna kawa i
herbata. Turyści i stali bywalcy chętnie korzystają ze smakołyków przypałacowej
kawiarni. Dla grup zorganizowanych tj. wycieczki,
6. Sport i rekreacja
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Miasto i Gmina Sanniki posiada podstawową bazę do uprawiania sportu i
kultury fizycznej, którą tworzą:
pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej w miejscowości Sanniki, bez
bieżni lekkoatletycznej, z niezadaszonymi trybunami na 55 miejsc, odnowiony
budynek socjalny w którym funkcjonuje siłownia, szatnia dla zawodników
z zapleczem sanitarnym oraz podręczny magazynek
pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej w miejscowości Lwówek, bez
bieżni lekkoatletycznej, z niezadaszonymi trybunami na , szatnia dla zawodników
z zapleczem sanitarnym oraz podręczny magazynek.
• infrastruktura sportowa w Europejskim Centrum Artystycznym im. F. Chopina
w Sannikach
• Sala gimnastyczna przy szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach
po godzinach zajęć szkolnych ogólnodostępna’
• Sala gimnastyczna przy szkole Podstawowej Filialnej w Osmolinie dostępna dla
uczniów szkoły.
Na terenie miasta i gminy Sanniki oficjalnie funkcjonują dwa kluby piłkarskie
Lwówianka Lwówek grająca w B klasie, grupa Płock i Szopen Sanniki grający w A
klasie grupa Płock (awans w zeszłym sezonie rozgrywkowym).
Największe sukcesy odnosi jednak Uczniowski Klub Sportowy grający w II lidze
tenisa stołowego mężczyzn dla województw mazowieckiego i warmińsko –
mazurskiego.
Gmina wspiera rozwój kultury fizycznej przez współfinansowanie organizacji zajęć
sportowych i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Ponadto w 2018 roku
dokonano przebudowy (modernizacji) boiska rekreacyjnego do piłki nożnej
w Sannikach z udziałem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w
kwocie 200 000 zł.
Ponadto utrzymywana jest infrastruktura sportowo rekreacyjna dla dzieci w postaci
gminnych placów zabaw:
Lokalizacja placu
Oznaczenie budynku
ul. Wólczyńska 75
Plac zabaw – przy Przedszkolu
ul. Wólczyńska 75
Plac zabaw – przy MGOK
Czyżew
Plac zabaw – przy świetlicy wiejskiej - remizie OSP
Krubin
Plac zabaw - przy Świetlicy wiejskiej - remizie OSP
Sielce
Plac zabaw - przy Świetlicy wiejskiej - remizie OSP
Szkarada
Plac zabaw - przy Świetlicy wiejskiej - remizie OSP
Lwówek
Plac zabaw - przy Świetlicy wiejskiej- remizie OSP
7. Edukacja
Edukacja, obok pomocy społecznej, jest najpoważniejszą pozycją w budżecie Miasta
i Gminy Sanniki. Na rok 2018 zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 7 212 794 zł Na
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terenie gminy funkcjonuje szkolnictwo na poziomie gimnazjalnym oraz podstawowym, a
także opieka przedszkolna, nie ma natomiast żłobków.
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach
Kadra
Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem, organizacyjnym Szkoły w roku szkolnym 2017/2018
zatrudnionych było (przeciętnie):
a) 38

nauczycieli na 25,92 etatach (wszyscy nauczyciele pracowali zgodnie
z kwalifikacjami);
b) 3 pracowników administracji (sekretarz szkoły, sekretarka i intendent stołówki
szkolnej);
c) 7-8 pracowników obsługi (3 sprzątaczki, 1 palacz c. o. / konserwator + 1 palacz
c. o - w sezonie grzewczym, 1 kucharka, 2 pomoce kucharki).

Uczniowie
Do Szkoły Podstawowej im. Fryderyka

Sannikach uczęszczało w roku szkolnym

2017/18 315 uczniów, którzy zorganizowani byli w 17 oddziałach. Średnia liczba
uczniów przypadających na jeden oddział wyniosła ~ 18,53
Z dowozów korzystało 222 uczniów.
Z posiłków w stołówce korzystało przeciętnie 125 uczniów
W wyniku klasyfikacji rocznej 313 uczniów uzyskało promocję do klasy programowo
wyższej. Średnia ocen uczniów klas IV-VI wyniosła 4,02. 15,89 % uczniów klas IV-VI
spełniło kryteria na świadectwo z wyróżnieniem.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osmolinie.
Kadra
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II zatrudnionych było w roku szkolnym
2017/18 22 nauczycieli w tym 7 na pełny etat, a pozostałych 15 łącznie na 3,69 etatu, co
dało łącznie 10,69 etatu. Ponadto zatrudnionych było 2 pracowników obsługi i 1 palacz
(sezonowo).
W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła ta funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa
Filialna w Osmolinie o strukturze organizacyjnej klas I- III ze znacznie zmniejszonym
zatrudnieniem. Od końca roku szkolnego 2018/19 szkoła zostanie zlikwidowana
Uczniowie
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Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie w roku szkolnym
2017/18 uczęszczało 51 uczniów, w tym 41 w klasach I-VII (klasy VIII jeszcze nie było)
co dawało średnio 6 uczniów w klasie.Po obniżeniu stopnia organizacji w roku szkolnym
2018/19 do szkoły uczęszczało 8 uczniów. W oddziale przedszkolnym było 10 dzieci
Rok szkolny 2017/18 był ostatnim rokiem funkcjonowania Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Osmolinie. Z dniem 01 września 2018 r. została ona przekształcona w
Szkołę Podstawową Filialną w Osmolinie o strukturze klas I – III, podporządkowaną
organizacyjnie szkole w Sannikach. Z dniem 01 września 2019 r.

Szkoła Filialna

zostanie zlikwidowana. Baza oświatowa – budynek wraz z wyposażeniem, będzie służy
uczniom Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Sannikach – przewidziany jest jako
dodatkowa lokalizacja zajęć dydaktycznych.

Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach
Kadra
Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem, organizacyjnym Gimnazjum w roku szkolnym
2017/2018 zatrudnionych było (przeciętnie):
a) 22

nauczycieli na 18,01 etatach (wszyscy nauczyciele pracowali zgodnie
z kwalifikacjami);
b) 1 pracownik administracji (1 etat);
c) 2 pracowników obsługi (2 etaty).
Uczniowie
Do Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach uczęszczało w roku szkolnym
2017/18 94 uczniów, w tym w klasach II - 43, w klasach III – 51.
Z dowozów korzystało 66 uczniów.
Z posiłków w stołówce korzystało przeciętnie 5 uczniów
W wyniku klasyfikacji rocznej 93 uczniów uzyskało promocję do klasy programowo
wyższej.
Należy nadmienić że rok szkolny 2017/18 był przedostatnim rokiem funkcjonowania
gimnazjum. W roku szkolnym 2018/19 będą funkcjonowały jedynie klasy III liczące 42
uczniów w dwóch oddziałach. Od 01 września 2019 r. Gimnazjum im. Książąt
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Mazowieckich w Sannikach przestanie funkcjonować. Baza lokalowa oraz pomoce
naukowe zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Sannikach.
Przedszkole Samorządowe w Sannikach
Kadra
w roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych było (przeciętnie):
a) 13

nauczycieli na 13,00 etatach (wszyscy nauczyciele pracowali zgodnie
z kwalifikacjami);
b) 1 pracownik administracji (1 etat);
c) 2 pracowników obsługi (2 etaty).
Wychowankowie:
W przedszkolu przebywa 150 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat. Funkcjonuje 6
oddziałów.

8. Ochrona środowiska
Gospodarka wodno - ściekowa
Na terenie Sannik pracuje mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków typu
BIOVAC SBR 0815-2 o projektowanej maksymalnej przepustowości 250 m3/d. Część
mechaniczna to: pompownia ścieków, krata mechaniczna, zbiornik retencyjny, zaś część
biologiczna to 4 reaktory w układzie SBR x 2 zbiorniki o pojemności 15 m3 każdy, 2
zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego o pojemności 15 m3 każdy. Usuwanie
związków

fosforu

odbywa

się

strącaniem

chemicznym.

Oczyszczone

ścieki

odprowadzane są do rowu melioracyjnego „S” zgodnie z obowiązującym pozwoleniem
wodnoprawnym. W 2018 r. oczyszczalnia obsłużyła ok. 870 osób, oczyszczając 71084 m3
ścieków (z tego ok. 2 tys. m3 ścieków dowożonych), co daje ok. 194,5 m3/d.
Działania w celu poprawy jakości powietrza
Miasto i Gmina Sanniki przystąpiła do projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej
emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w
indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Sanniki” zakłada
wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie
Sanniki. Stare urządzenia grzewcze, wykorzystujące paliwa stałe, ulegną wymianie na
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nowoczesne źródła ciepła wykorzystujące: energię biomasy (kotły na pellet), paliwa
gazowe (kotły na gaz ciekły), kotły zgazowujące drewno, powietrzne pompy ciepła na
cele c.o. Dodatkowo w ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia zasilane
odnawialnymi źródłami energii: powietrzne pompy ciepła (c.w.u.) oraz kolektory
słoneczne. Do wyprodukowania energii elektrycznej zamontowane zostaną instalacje
fotowoltaiczne.
Planowany projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Sanniki na lata 2016 2026, w której wskazano rozpoczęcie działań mających na celu poprawę jakości
powietrza atmosferycznego.
Na terenie gminy Sanniki nie ma sieci przesyłowej i dystrybucyjnej paliwa gazowego.
Brak

sieci

wynika

z

położenia

gminy

oraz

jej

niskiej

gęstości

energetycznej (brak energochłonnego przemysłu). W ciągu kolejnych lat nie planuje się
jej budowy, dlatego wskazane jest zastosowanie kotłów na gaz wraz ze zbiornikiem
gazu ciekłego. Ewentualna budowa sieci będzie podyktowana rozwojem przemysłowym
regionu.
Nowe kotły na pelet oraz na gaz będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa.
Nie będzie istniała możliwość zamontowania rusztu awaryjnego a ich budowa
uniemożliwia spalanie innych paliw niż wskazane w wytycznych użytkowania
urządzenia.
Odbiorcami końcowymi projektu są mieszkańcy gminy Sanniki.
Planuje się wymienić urządzenia grzewcze w 47 gospodarstwach domowych na terenie
gminy Sanniki z nieefektywnych urządzeń na nowoczesne urządzenia. Dodatkowo
planuje się mikroinstalacje urządzeń zasilanych przez odnawialne źródła energii.
Gospodarka Odpadami stałymi
1. Dane pozyskane z deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Tabela 1: Wykaz miejscowości oraz ilość nieruchomości i ludności
Liczba
osób
zamieszkał
ych wg
złożonych
deklaracji
na dzień
31. 12. 2018
r.

Odbieranie odpadów
wg złożonych
deklaracji na dzień
31. 12. 2018 r.

Zmies
zanyc
h

Miejscowość

Liczba osób
zameldowany
ch wg stanu
na dzień
31. 12. 2018 r.
(pobyt stały
i czasowy)

Selektyw
nie
zebranyc
h

Lp.

Ilość
nieruc
homoś
ci
zamies
zkałyc
h

Liczba
nieruchomości,
które
zadeklarowały
przekazanie
odbiorcy odpadów
odpady ulegające
biodegradacji
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Liczba
osób
zamieszkał
ych wg
złożonych
deklaracji
na dzień
31. 12. 2018
r.

Odbieranie odpadów
wg złożonych
deklaracji na dzień
31. 12. 2018 r.

Zmies
zanyc
h

Miejscowość

Liczba osób
zameldowany
ch wg stanu
na dzień
31. 12. 2018 r.
(pobyt stały
i czasowy)

Selektyw
nie
zebranyc
h

Lp.

Ilość
nieruc
homoś
ci
zamies
zkałyc
h

Liczba
nieruchomości,
które
zadeklarowały
przekazanie
odbiorcy odpadów
odpady ulegające
biodegradacji

1.

Aleksandrów

43

165

131

42

2

14

2.

Barcik Nowy

60

202

187

58

2

8

3.

Barcik Stary

84

332

295

78

6

28

4.

Brzezia

77

297

271

73

4

31

5.

Brzeziny

45

171

159

44

1

10

6.

Czyżew

114

405

367

113

1

19

7.

Działy

14

60

49

14

0

4

8.

Krubin

67

252

210

62

5

10

9.

Lasek

46

173

158

43

3

11

10.

Lubików

36

106

97

34

2

10

11.

Lwówek

111

375

316

102

9

7

12.

Mocarzewo

18

132

50

16

2

11

13.

Osmolin

118

402

312

115

3

28

14.

Osmólsk

48

173

130

41

7

19

15.

Sanniki

625

1994

1847

619

49

335

16.

Sielce

64

258

230

62

2

18

17.

Staropól

49

181

158

40

9

10

18.

Szkarada

71

272

201

64

7

14

19.

Wólka Niska

46

194

172

45

1

14

20.

Wólka Wysoka

32

123

104

30

2

25

1768

6267

5444

1695

117

626

Razem
Uwagi

Brak

21. Ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów
W 2018 r. odebrano następujące ilości odpadów komunalnych z podziałem na
poszczególne frakcje:
Rodzaj odpadów oraz ilość odebranych w 2018 r.
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Rodzaj odpadów

Masa odebranych odpadów komunalnych
[Mg]

20 03 01

zmieszane odpady k omunalne

747,814

15 01 06

zmieszane odpady opak owaniowe

149,89

17 01 01

odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów

450

20 03 07

odpady wielk ogabarytowe

60,27

15 01 07

opak owania ze szk ła

69,34

20 01 34

baterie i ak umulatory inne

0,01

20 01 32

lek i inne niż wymienione w 20 01 31

0,095

Kod odpadów

16 01 03

zużyte opony

2,008

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

125,92

15 01 01

opak owania z papieru i tek tury

1,48

SUMA
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów
budowlanych i rozbiórkowych
Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych

1606,827
1156,827
450

22. Limity i poziomy recyklingu osiągnięte w roku 2018 oraz sposób
zagospodarowania niektórych frakcji odpadów
a. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poziom
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi:
ROK
Poziomy ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do
składowania, które gmina jest
obowiązana osiągnąć
w poszczególnych latach – P R [%]

2017

2018

2019

2020 – do
dnia 16 lipca

45

40

40

35

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022, do odpadów komunalnych,
ulegających biodegradacji, zalicza się:
1. papier i tekturę,
2. odzież i tekstylia z materiałów naturalnych,
3. odpady z terenów zielonych,
4. odpady kuchenne i ogrodowe,
5. drewno,
6. odpady wielomateriałowe,
7. frakcję drobną <10 mm.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty
przez gminę Sanniki wyniósł w 2018 r. 7,97 %. Wymagany dla roku 2017 poziom został
osiągnięty.
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b. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą odpowiednio:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło

2012

20
13

201
4

201
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201
6
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17

2018

201
9

202
0
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14

16

18

20

30

40

50

Poziomy są liczone łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych
W roku 2018 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z
terenu gminy Sanniki wyniósł 35,01 %. Wymagany poziom dla roku 2017 został
osiągnięty.
c. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą odpowiednio:
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012
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W roku 2018 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100
%. Wymagany poziom dla roku 2018 został osiągnięty.
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Poniesione koszty obsługi systemu w okresie od 01. 01. 2018 r. do 31. 12. 2018 r.:
Nazwa kosztu
Kwota
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki”- usługa
w ramach przetargu

653.281,20 zł

w stosunku do 2017 r. wzrost nastąpił o 77.404,91 zł
Na terenie gminy Sanniki do końca 2018 roku nie odnotowano konieczności wydania
przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki decyzji administracyjnej wobec właścicieli
nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

II. GOSPODARKA MIASTA I GMINY :
1. . Działalność inwestycyjna miasta i gminy

Działalność inwestycyjna jest odpowiedzią najpilniejsze potrzeby mieszkańców tj,
dokończenie sieci dróg gminnych i zapewnienie niezakłóconego dostępu do wody o
odpowiedniej ilości i jakości.
W roku 2018 Miasto i Gmina Sanniki wykonała następujące inwestycje – w kolumnie
pierwszej nazwa zadania w drugiej jego koszt.
109.707,70 zł

2.

Budowa studni w miejscowości Sanniki Jest to zadanie wieloletnie, którego realizacja
zakończy się w roku 2019.
Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia

3.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Barcik

250.595,99 zł.

4.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czyżew

40.618,04 zł.

5.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Działy

58.623,52 zł.

6.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lasek

57.855,51 zł.

7.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Osmólsk

46.125,00 zł.

8.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sanniki

34.557,59 zł.

9.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sielce

17.486,05 zł.

10.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami,
skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Zachodniej,
ul. Poprzecznej, ul. Bankowej, ul. Żabiej, ul. Jaśminowej, ul. Północnej.
Zakup zestawu do transmisji i archiwizacji obrazu i dźwięku z sesji
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Osmolinie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowanie terenu wraz z

1.

11.
12.
13.

223.297,89 zł

396.570,80 zł.
15.500,00 zł.
22.075,00 zł.
16.000 zł.
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14.

instalacją kanalizacji deszczowej oraz obiektami małej architektury na terenie Szkoły
Podstawowej w Sannikach
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubików
23.675,00 zł.

15.

Przebudowa (modernizacja) boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w Sannikach

16.

2.

267.166,00 zł.

Ponadto przekazano z budżetu Miasta i Gminy Sanniki dotację celową na rzecz
budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy
sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

587,31

Rozwój przestrzenny

Teren miasta i gminy Sanniki w jest nieznacznej części objęty planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego. Został on sporządzony przede wszystkim pod kątem
lokalizacji instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Niezbędny jest plan
dla całej gminy który uwzględni
1. Wydzielenie strefy miejskiej

z ewentualnym wyodrębnieniem części pod

mieszkalnictwo, usługi oraz drobny przemysł.
2. Wydzielenie dalszych stref pod rozwój energetyki odnawialnej w tym instalacji
fotowoltaicznych.
3. Wydzielenie terenów pod rozwój inwestycji związanych z edukacją w tym
ewentualnej rozbudowy szkoły, oraz udowy towarzyszącej jej infrastruktury
sportowej.

3. Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy
Miasto i Gmina Sanniki nie ma jeszcze wyraźnego charakteru gospodarczego. Co
prawda większą część gminy Zajmują grunty rolne, ale rolnictwo stanowi główne
źródło utrzymania dla coraz mniejszej liczby osób. Największymi pracodawcami są
instytucje samorządowe, głównie jednostki budżetowe, szkoły, instytucja kultury.
Drugim znaczącym źródłem utrzymania jest praca w handlu i usługach.
Przemysł obejmuje jedynie niewielki zakład wytwarzający meble (Wirbud)
zakład wytwarzający pasmanterie (Passan) oraz mleczarnia.
Na dzień 31.12.2018r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zaewidencjonowanych było 301 przedsiębiorców, zamieszkujących na terenie gminy
Sanniki. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przedsiębiorcy złożyli w Urzędzie
Miasta i Gminy Sanniki 180 wniosków o wpis do CEIDG w zakresie:
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-33 wniosków o wpis do CEIDG przedsiębiorcy,
-67 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
-35 wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
-23 wnioski o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
-22 wnioski o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

Poziom bezrobocia na terenie gminy.
Wzrost/spadek
100%

Poziom bezrobocia
Stan na 31.08.2018r

L.p. Gmina

4. Sanniki miasto
5. Sanniki gmina
Ogółem

Stan na
30.09.2018r.
Ogółem Kobieta

ogółem

w tym
kobiety

91

54

86

184

104

175

275

158

261

30.09.2018r.=

Liczba

%

ogółem

w tym
kobiety

ogółem

w tym
kobiety

48

-5

-6

-5,49

-11,11

103

-9

-1

-4,89

-0,96

-14

-7

-2,66

-3,77

151

Źródło PUP Gostynin

W ciągu 2018 roku odnotowano zmniejszenie poziomu bezrobocia n terenie Miasta i

Gminy Sanniki, co stanowi odzwierciedlenie ogólnopolskiego trendu w zatrudnieniu.
4. Transport i drogownictwo
Na terenie gminy nie funkcjonuje zbiorowy transport publiczny z wyjątkiem dowozu
dzieci do szkół stanowiącego spełnienie wymogu ustawowego. W zakresie dowozu dzieci
usługi świadczą podmioty zewnętrzne wyłaniane w drodze przetargu.
Większość dróg zaliczona do kategorii gminnych (łączna długość 57,49 km) posiada
nawierzchnię utwardzoną (45, 839 km tj. 79,7%) Pozostałe ponad 11 dróg gminnych stanowi
jednak istotną dla gminy część infrastruktury, mowa tu zwłaszcza o drogach na osiedlu
Witosa ale i części dróg w innych niż Sanniki sołectwach.
Zestawienie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sanniki wg stanu na dzień
31.12.2018r.
Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

Długość drogi ogółem km
Nawierzchnia
utwardzona
(bitumiczna,
kostka, bruk)

Nawierzchnia
nieutwardzona

Łączna powierzchnia drogi m2
Utwardzona

nieutwardzona

(żwir,
żużel,
grunt rodzimy)
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1.

140401W

2.

2,065

0,00

6837

0,00

140402 W (Wymyśle Polskie ) —gr.
gminy
— dr. powiatowa nr 1455 W

0,809

0,00

3717

0,00

3.

140403W

Gaj Mocarzewo — Wólka
Wysoka

1,199

0,00

5394

0,00

4.

140404 W

1,270

9693

3411

5.

140405 W

(Konstantynów)-dr.
2,600
powiatowa
nr
1456W
(Lwówek — Konstant ów Krubin
Czyżew — Czyżew Nowy
1,845

0,00

8133

0,00

6.

140406 W

1,872

12640

7280

7.

140407 W Lasek — gr. gminy - Jamno

2,052

0,00

6593

0,00

8.

140408 W

3,947

1,164

9817

9147

1,274

1,000

4506

4282

10.

Podlesie —Brzeziny — gr.
in - Narty Wołyńskie
140409 w ( Witusza ) gr. gminy —
Brzezia
140410 W Brzezia Chmielnik

0,976

0,924

0,00

7347

11.

140411 W Aleksandrów -Staropól

0,783

0,138

0,00

2760

12.

140412 W Staropól — Osmólsk Górny 2,099
— gr. gminy-( Witusza)
140413 W Krubin- Staropól
1,625

1,220

7193

5991

0,00

6500

0,00

140414 W

9.

13..

(Czermno) — gr. gminy —
Barcik Stary

(Słubice ) gr. gminy Sanniki 3,256
Lasek — gr.gminy-(Paulinka)

Staropól — Osmólsk Górny

3,563

0,00

13311

0,00

140415 W Osmólsk Górny — gr.gminy
(Witusza)
140416 W Sędki - Lubików

1,837

0,00

8103

0,00

1,203

0,00

4252

0,00

17.

140417 W Lubików — gr. gminy —
(Poddębina)

1,826

0,356

1665

4935

18.

140418 W Sanniki — ( ul. Bankowa)

0,00

0,301

0,00

876

19.

140419 W Sanniki — ( ul. Chopina )

0,298

0,00

1728

0,00

140420 W

Sanniki — ( ul. Fabryczna)

0,239

0,00

1195

0,00

21.

140421 W

Sanniki — ( ul. Firmowa )

0,00

0,240

0,00

1200

22.

140422 W

Sanniki • — ( ul. Jaśminowa)

0,00

0,294

0,00

1090

23.

140423 W

Sanniki — (ul. Krótka )

0,128

0,00

407

0,00

24.

140424 W

Sanniki— ( ul. Lotników )

1,042

0,00

3546

0,00

25.

140425 W

Osmolin — (ul. Luszyńska)

2,252

0,00

9071

0,00

15.
16.

20.
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26.

140426 W

Sanniki — ( ul. Młynarska )

0,444

0,00

1687

0,00

27.

140427 W

Sanniki — ( ul. Parkowa )

0,889

0,00

4551

0,00

28.

140428 W

Sanniki — ( ul. Polna )

0,997

0,562

3243

1686

29.

140429 W

Sanniki — ( ul. Poprzeczna )

0,00

0,210

0,00

840

30.

140430 W

Sanniki — ( ul. Północna)

0,00

0,224

0,00

672

31.

140431 W

Osmolin — ( ul. Rynek )

0,298

0,00

1242

0,00

32.

140432 W

Sanniki — ( ul. Skrajna)

0,00

0,075

0,00

600

33.

140433 W

Sanniki — ( ul. Tkacka )

0,196

0,00

792

0,00

34.

140434 W

Osmolin ( ul. Wiatraczna)

0,602

0,290

2408

870

35.

140435 W

0,267

0,00

1068

0,00

140436 W

Osmolin — ( ul. Wiatraczna
A)
Sanniki — (ul. Wiejska )

0,920

0,00

3761

0,00

37.

140437 W

Sanniki — ( ul. Wólczyńska )

1,775

0,608

7906

2582

38.

140438 W

Sanniki • -(ul. Wschodnia )

0,00

0,127

0,00

760

39.

140439 W

Sanniki — ( ul. Zachodnia )

0,00

0,463

0,00

1852

40.

140440 W

0,00

0,184

0,00

720

41.

140441 W

•
Sanniki • — ( ul. Żabia)
Sanniki — ( ul. Żytnia)

0,00

0,075

0,00

300

42.

140442 W

Nowy Barcik przez wieś od
skrzyżowania z
drogą
powiatową nr 1455W do
granicy ze wsią Barcik
Stary
Razem:

2,533

0,00

8770

0,00

45,839

11,597

144210

74720

36.

III. FINANSE MIASTA I GMINY SANNIKI :
1. Majątek miasta i gminy
Mienie komunalne miasta i gminy Sanniki i gospodarka mieszkaniowa
Miasto i Gmina Sanniki jako osoba prawna może posiadać (zbywać, nabywać) i co za tym
idzie zarządzać posiadanym mieniem (tj. własnością oraz innymi prawami majątkowymi).
Gospodarowanie mieniem gminnym prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, odbywa się
ono poprzez sprzedaż i nabywanie

nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste,

dzierżawę, najem bądź użyczenie. Do właściwości organu wykonawczego należy również
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ustalanie uprawnień i zawieranie stosownych umów dotyczących m.in. mieszkaniowego zasobu
gminy, a także ustalanie związanych z tym wysokości czynszów najmu i dzierżawy. W
przypadku sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy lub najmuna okres
powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony, wyrażana jest zgoda Rady Miasta i Gminy Sanniki
w formie uchwały. W skład mienia komunalnego Miasta i Gminy Sanniki wchodzą
nieruchomości, których gmina jest właścicielem, samoistnym posiadaczem i użytkownikiem.
Część z posiadanych nieruchomości przeznaczone jest na cele użyteczności publicznej (jak np.:
drogi, szkoły) część nieruchomości przeznaczana jest do sprzedaży, najmu, dzierżawy lub oddana
jest w użytkowanie wieczyste lub użyczenie.
Mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sanniki jest bardzo zróżnicowany. W jego skład
wchodzą zarówno budynki wiekowe w złym stanie technicznym z przeznaczeniem do
wyburzenia, sprzedaży bądź remontu jak również budynki, które zostały wybudowane,
wyremontowane lub zmodernizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat. W skład gminnego
zasobu wchodzą następujące budynki:
1) Budynek mieszkalny socjalny przy ul. Fabrycznej 4 o powierzchni mieszkalnej 649,00 m2o
27 lokalach mieszkalnych socjalnych. Budynek wybudowany w roku 2006, rozbudowany w
2016 roku, podłączony do kanalizacji gminnej z podjazdami dla niepełnosprawnych. Stan
bardzo dobry.
2) Budynek mieszkalny przy ulicy Fabrycznej 2 o łącznej powierzchni mieszkalnej 141,60 m2 o
5 lokalach mieszkalnych. Jest to budynek powstały po kapitalnym remoncie budynku w
części wyburzonego po pożarze w 2004 r. z podjazdem dla niepełnosprawnych. Stan bardzo
dobry.
3) Budynek mieszkalny wraz ze świetlicą wiejską z 12 mieszkalnymi lokalami socjalnymi po
byłej Szkole Podstawowej w Brzezi. Budynek z lat 60- tych, o pow. mieszkaniowej 319 m2,
po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania z 2013 r. w stanie technicznym bardzo
dobrym, c.o. z kotłowni gminnej, szambo.
4) Budynek mieszkalny po domu nauczyciela w Brzezi o łącznej powierzchni mieszkalnej
132 m2 z 3 mieszkaniami komunalnymi. Budynek z lat 60-tych, szambo, wymieniona
stolarka okienna, c.o. z kotłowni gminnej. Stan dostateczny.
5) Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Nowym Barcikuz sześcioma lokalami mieszkalnymi o
łącznej powierzchni mieszkalnej 150 m2. Budynek z lat 60-tych. Woda, c.o. - z lokalnej
kotłowni, szambo. Na parterze budynku znajduje się świetlica wiejska. Stan techniczny
budynku określany jako dostateczny.
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6) Budynek mieszkalny w Wólce Wysokiej o łącznej powierzchni mieszkalnej 156,60 m2 i 4
mieszkaniach po byłej Szkole Podstawowej w Wólce. Wymaga remontu elewacji
zewnętrznej oraz stolarki okiennej. Wiek budynku powyżej 100 lat.
7) Budynek mieszkalny w Lwówku o łącznej powierzchni mieszkalnej 100 m2. Budynek
komunalny ok. 100 – letni w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki.
8) Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Lwówku - budynek trzy kondygnacyjny murowany z
cegły wapienno – piaskowej w części podpiwniczony z lat 60-tych, o łącznej powierzchni
użytkowej 1123,9 m2, pow. zabudowy 387,00 m2. Budynek niezamieszkały w złym stan
technicznym przeznaczony do sprzedaży lub rozbiórki.
9) Budynek ośrodka zdrowia w Sannikach położony przy ul. Krótkiej 2. Budynek z lat 60- tych,
w stanie technicznym dobrym. Wydzierżawiona część (parter) przeznaczona do udzielania
świadczeń zdrowotnych. Konstrukcja i pokrycie dachowe po wymianie. W części
mieszkalnejbudynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych o powierzchni mieszkaniowej 337
m2.
10) Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach. Budynek z końca z lat 60-tych, dwukondygnacyjny, pow. zabudowy 331 m2, c.o. z kotłowni Urzędu, woda, odpływ ścieków do
kanalizacji. Stan techniczny dobry.
11) Budynek instytucji gminnych - Przedszkole położony w Sannikach przy ul. Wólczyńskiej 75
o pow. zabudowy 648,75m2 i pow. użytkowej 2138,00m2. Budynek piętrowy, podpiwniczony
z poddaszem użytkowym, niemieszkalny. Stan techniczny bardzo dobry.
12) Budynek z zapleczem sanitarnym na terenie stadionu sportowego w Sannikach przy
ul. Wólczyńskiej, pow. zabudowy 105 m2. Stan techniczny bardzo dobry, budynek
niemieszkalny.
13) Budynek świetlicy wiejskiej w Lubikowie, pow. zabudowy 75 m2, budynek po remoncie
przeprowadzonym w 2018 r., budynek niemieszkalny, stan techniczny dobry.
14) Budynek świetlicy wiejskiej /remizy strażackiej w Wólce, pow. zabudowy 510 m2, budynek
po remoncie przeprowadzonym w 2018 r., budynek niemieszkalny, stan techniczny dobry.
15) Budynek „Medicus”, budynek przy Urzędzie po GOPS-ie, pow. zabudowy 75 m2, budynek
niemieszkalny przeznaczony pod świadczenie usług medycznych, stan techniczny bardzo
dobry.
16) Dom nauczyciela w Osmólsku – budynek murowany z cegły z lat 80-tych.
Niewykończony, niezamieszkały.
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Ponadto Miasto i Gmina Sanniki posiada w zarządzie budynki, w których mieszczą się świetlice
wiejskie

użyczone

jej

przez

stowarzyszenia

jakimi

są

Ochotnicze

Straże

Pożarne

w miejscowościach: Czyżew, Krubin, Lwówek, Osmolin, Sanniki, Sielce, Staropól i Szkarada.
W zasobie mieszkaniowym gminy na koniec 2018 roku znajdowały się 62 lokale
mieszkalne o łącznej powierzchni 1885,58 m2, z tego lokali socjalnych było 39 o łącznej
powierzchni użytkowej 968,33 m2, zaś lokali komunalnych było 23 o łącznej powierzchni 917,25
m2. 53 mieszkania stanowiły przedmiot umów najmu, 2 lokale zajmowane były przez osoby, z
którymi po wygaśnięciu umów, nowe umowy nie zostały przedłużone, 7 lokali o powierzchni
166,93 m2 było wolnych. W roku 2018 nie oddano do użytkowania żadnych nowych mieszkań
jak również żadne mieszkania nie zostały wyłączone z użytkowania. Przypis czynszów i innych
opłat za najem lokali mieszkalnych na rok 2018 wynosił 118319,16 zł. Ponadto, gmina posiada
zarówno grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą jak i działalność rolniczą, a także
lokale przeznaczone pod komercyjna działalność gospodarczą. Przypis opłat za najem i
dzierżawę nieruchomości komercyjnych na 2018 rok wynosił 136533,28 zł brutto. Opłaty roczne
za użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych na potrzeby zarówno mieszkaniowe
jak i pod działalność gospodarczą na rok 2018 przypisane zostały ponadto na kwotę 6 483,68 zł.
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2. Budżet Miasta i Gminy Sanniki
Dochody budżetu Miasta i Gminy Sanniki w 2018 r. na plan 24.711.739,78 zł wykonane zostały
w wysokości 24.325.232,62 zł tj. 98,44 % planu z tego:
a) dochody

bieżące

na

plan

24.381.739,78

zł

wykonane

zostały

w

wysokości

zostały

w

wysokości

24.005.232,62 zł tj. 98,46 % planu,
b) dochody

majątkowe

na

plan

330.000

zł

wykonane

320.000 zł tj. 96,97 % planu.
W 2018 roku Gmina Sanniki nie posiadała dochodów ze sprzedaży majątku.
Dochody budżetowe obejmowały:
Subwencje
z czego:

7.595.287,00 zł

− część oświatowa subwencji ogólnej

4.524.805,00 zł

− część wyrównawcza subwencji ogólnej

3.070.482,00 zł

Wpływ subwencji stanowi – 31,22 % wykonania dochodów.
2. Dotacje na zadania zlecone

7.375.841,76 zł

3. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych

1.159.547,05 zł

w tym: dotacje na dofinansowanie zadań bieżących
dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych
Ogółem wpływ dotacji wynosi

839.547,05 zł
320.000,00 zł
8.535.388,81 zł

i stanowi 35,09 % wpływu dochodów ogółem.
4. Dochody własne

8.194.556,81 zł

co stanowi 33,69 % wpływu dochodów ogółem,
w tym: udziały w podatku dochodowym

3.274.859,69 zł

co stanowi 39,96 % wpływu dochodów własnych.

Wydatki budżetowe na plan 24.491.239,78 zł wykonane zostały w wysokości 23.262.394,16
zł tj. 94,98 % planu z tego:
a) wydatki bieżące na plan 22.504.482,78 zł wykonane zostały w wysokości 21.681.952,76 zł tj.
96,35 % wykonanych wydatków ogółem,
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b) wydatki

majątkowe

na

plan

1.986.757

zł

wykonane

zostały

w

wysokości

1.580.441,40 zł tj. 6,79 % wykonanych wydatków ogółem.
W 2018 roku planowano nadwyżkę budżetową w wysokości 220.500 zł. Wykonany budżet
2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.062.838,46 zł.
Kwota zadłużenia (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych) na koniec 2018 roku
wynosiła7.403.216,28 zł, co stanowi 30,43 % wykonanych dochodów ogółem.
Termin spłaty powyższych kredytów przypada na lata 2019-2024.
Planowany wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje
się na poziomie 6,30 % przy dopuszczalnym 6,97 %.
Planowane przychody budżetowe w 2018 roku wynoszą 1.109.500 zł, wykonane wynoszą
1.447.219,13 zł.Są to przychody budżetowe z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Planowane i wykonane rozchody budżetowe w 2018 roku wynoszą 1.330.000 zł.
Na dzień 31.12.2018 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
W 2018 roku Gmina Sanniki nie realizowała budżetu obywatelskiego oraz nie wyodrębniła
w budżecie środków na fundusz sołecki.

3. Wykorzystanie środków zewnętrznych, w tym z UE.

W inwestycjach realizowanych przez gminę Sanniki ważną część zajmują środki pozyskiwane
z budżetu Państwa, województwa oraz Unii Europejskiej
Środki z zewnątrz otrzymane przez Miasto i Gminę Sanniki w 2018 roku w pierwszej kolumnie
nazwa zadania w drugiej kwota dofinansowania w zł.
1. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na
zadanie inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Budowa drogi gminnej we wsi
Brzezia”.
2. Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – na nabycie
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia
przestępstwa.
3. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na
dofinansowanie do remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wólce.
4. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie placu przy
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie”.
5. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy

100.000,00

36.828,00

23.742,00

10.000,00

10.000,00
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wiejskiej w miejscowości Lubików”.
6. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa (modernizacja)
boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w Sannikach”.

200.000,00

IV. DZIAŁALNOŚĆ WŁADZ MIASTA I GMINY SANNIKI
1. Rada Miasta i Gminy Sanniki;

W 2018 r. odbyło się łącznie 16 sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki, w tym:
- 8 sesji zwyczajnych,- 3 sesji zwołanych w trybie nadzwyczajnym.
Frekwencja radnych na sesjach wynosiła 80-100%
Rada Gminy podjęła w 2018 roku łącznie 43 uchwały. Żadna z podjętych uchwał nie została
uchylona przez Nadzór Prawny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura
w Płocku.
Ponadto Rada Gminy uchwaliła ramowe plany pracy Rady i Komisji Rady na 2019 r.,
które mogą ulec zmianom na bieżąco w trakcie roku, w zależności od potrzeb i sytuacji
gminy.
Na sesjach, poza podjęciem uchwał, przedmiotem dyskusji i ustaleń były bieżące sprawy
gospodarcze, finansowe i inwestycyjne gminy, które w szczególności dotyczyły:
- planowanej reorganizacji szkół w Sannikach oraz w Osmolinie i przeniesienia klas I-III
do Szkoły Podstawowej w Osmolinie, co wiązało się będzie z likwidacją Szkoły
Podstawowej w Osmolinie i utworzeniem Szkoły Podstawowej w Sannikach z filią
w Osmolinie;
- jakości wody w studniach gminnych i konieczności budowy przy stacjach
wodociągowych w Lubikowie i Sannikach stacji uzdatniania wody oraz o potrzebie
odwiertu próbnego studni z głębszych pokładów i sprawdzenia jej jakości.
- organizacji „Niedzieli Sannickiej” i wydawania gazety „Wiadomości Sannickie”;
- dofinansowania działalności klubów sportowych;
- podejmowanych działań w celu skuteczniejszego egzekwowania należności
cywilnoprawnych, m. in. pozwów sądowych oraz planowanego wynajęcia firmy
windykacyjnej do ściągnięcia należności od lokatorów budynków socjalnych
i komunalnych;
- funkcjonowania Posterunku Policji w Sannikach oraz utrzymania etatów na Posterunku
oraz o utworzeniu Komisariatu Policji w Sannikach.
- bieżącej korespondencji kierowanej do Przewodniczącej/go Rady Miasta i Gminy, Rady
Miasta i Gminy Sanniki, Komisji Rady Miasta i Gminy oraz korespondencji
przedkładanej Radzie przez Burmistrza Miasta i Gminy;
- innych, bieżących spraw gospodarczych przedstawianych przez Burmistrza Miasta i
Gminy, Radnych, Sołtysów, Kierowników j.o.g. oraz pracowników Urzędu Miasta i
Gminy;
- podejmowanie działań w celu egzekwowania zaległych należności przez wynajęcie firmy
windykacyjnej;
- o zabezpieczeniu wody przed nielegalnymi poborami.
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Rada Gminy przyjęła następujące informacje:
- Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z działalności międzysesyjnej i z
wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Sanniki – każdorazowo na sesjach
zwyczajnych;
- sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017r.;
- sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy i Rady Gminy Sanniki za 2017 r.;
- sprawozdania gminnych jednostek organizacyjnych (GOK, GOPS, GBP) i Europejskiego
Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach za 2017 r.;
- informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Sanniki;
- sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu za 2017 r.;
- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie za rok 2017 r.
- informację na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz struktury wydatków w rozbiciu na składniki wynagrodzenia oraz
zaplanowane „13”, nagrody jubileuszowe i odprawy;
- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sanniki, informację o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku;
- informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych, wójta i pracowników
samorządowych za 2017 r., dokonanej przez podmioty uprawnione;
- informację o stanie bezrobocia w gminie i podejmowanych działaniach na rzecz
przeciwdziałania i zmniejszania bezrobocia;
- informacje na temat planowanych remontów w placówkach oświatowych w okresie
wakacyjnym oraz informację na temat organizacji roku szkolnego 2018/2019;
- informacje o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 2018/2019;
- informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2019;
- informację o zmianach w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Sanniki;
- informację o wnioskach i założeniach do budżetu gminy na 2019 rok;
- inne informacje przedstawiane Radzie, zawarte w protokołach z sesji Rady Miasta
i Gminy.
Przewodnicząca/y Rady Miasta i Gminy pełniła dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy w
każdy poniedziałek oraz każdą środę, w godzinach 11.00 – 13.00 oraz dłużej, dla przyjęcia
interesantów oraz była obecna w Urzędzie Miasta i Gminy poza dyżurami, w miarę
bieżących potrzeb. Ponadto uczestniczyła na zaproszenie w posiedzeniach Komisji Rady
Miasta i Gminy oraz wspólnie z radnymi wzięła udział w spotkaniach, na które była
zaproszona bądź delegowana.
2. Burmistrz Miasta i Gminy
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt, w przypadku Miasta i Gminy
Sanniki Burmistrz, jest organem wykonawczym Gminy. Swoje zadania wykonuje przy
40

pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzania nadaje
urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego
funkcjonowania. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do
pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Burmistrz kieruje
bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu gminy,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) sprawy z zakresu gospodarki lokalowej, komunalnej, ochrony środowiska,
rolnictwa, gospodarki łowieckiej i leśnej, działalności gospodarczej,
7) zadania w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego,
8) sprawy wojskowe, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej,
9) inwestycje i remonty,
10) sprawy ładu i porządku publicznego,
11) zadania z zakresu informacji niejawnych.
Do wyłącznej własności Burmistrza należy:
1. w zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców:
1) opracowanie planu operacyjnego przed powodzią, ogłoszenie i odwołanie
pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
2) zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
3) w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań
określonych w innych przepisach prawa.
2. w zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:
1) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej
kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
2) emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez
Radę,
3) dokonywanie wydatków budżetowych,
4) dysponowanie rezerwami budżetowymi,
5) udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie
posiadających osobowości prawnej. Burmistrzowi podlegają bezpośrednio:
W trakcie roku kalendarzowego Burmistrz wydaje kilka tysięcy decyzji związanych z
podatkami i opłatami lokalnymi.
3. Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Sanniki
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Jednostkami organizacyjnymi miasta i gminy Sanniki są jednostki budżetowe,szkoły
oraz instytucje kultury wg poniższego wykazu.
1.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach z filią w Osmolinie.

2.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach.

3.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach.

4.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osmolinie

5.

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach

6.

Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach

7.

Przedszkole Samorządowe w Sannikach

8.

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach

4. Współpraca Miasta i Gminy z organizacjami pozarządowymi.
W 2018 r. Miasto i Gmina Sanniki prowadziła współpracę z niżej
wymienionymi organizacjami pozarządowymi:

1

2

3

4

5

Nazwa zadania

Nazwa wykonawcy

Organizacja zajęć sportowych i
współzawodnictwa sportowego w
dyscyplinie tenis stołowy w
miejscowości Sanniki
Organizacja zajęć sportowych i
współzawodnictwa sportowego w
dyscyplinie piłka nożna w
miejscowości Sanniki
Organizacja zajęć sportowych i
współzawodnictwa sportowego w
dyscyplinie piłka nożna w
miejscowości Lwówek
Organizacja zajęć sportowych i
współzawodnictwa sportowego w
dyscyplinie tenis stołowy w
miejscowości Osmolin
Organizacja zajęć sportowych i
współzawodnictwa sportowego w
dyscyplinie piłka nożna, piłka
siatkowa i tenis stołowy w
miejscowości Krubin

Uczniowski Klub Sportowy
„SANNIKI” przy Szkole
Podstawowej im. Fryderyka
Chopina w Sannikach
Uczniowski Klub Sportowy
„SZOPEN” SANNIKI

Kwota dotacji
na zadanie
w zł
29.500,00

24.500,00

Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „LWÓWIANKA”
LWÓWEK

28.000,00

Uczniowski Klub Sportowy
„SANNIKI” przy Szkole
Podstawowej im. Fryderyka
Chopina w Sannikach
Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „NIDA”
KRUBIN

5.000,00

Razem

92.000,00

5.000,00
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Ponadto instytucje kultury oraz gmina współpracują z sannickim Kołem Towarzystwa
im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Towarzystwem Wspierania Rozwoju Ziemi
Sannickiej .

V. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII, UCHWAŁ

.

RADY GMINY I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W 2018 roku Miasto i Gmina Sanniki Realizowało następujące polityki programy
i strategie:
Strategia Rozwoju Gminy Sanniki na lata 2016-2030 przyjęta Uchwałą

Nr 92/XXIII/2016 Rady

① Gminy Sanniki z 23 lutego 2016 r.
W 2018 r. realizowano następujące Cele strategiczne i cele operacyjne oraz kierunki
działań określone w punkcie 8 w/w strategii:

1. Cel strategiczny I. Zintegrowana i nowoczesna infrastruktura techniczna,Cel operacyjny 2. Dalsza
rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych przez budowę studni głębinowej w miejscowości
Sanniki – wykonano odwiert, dokonano próbnego pompowania wody w celu ustalenia wydajności
studni. Dokończenie budowy nastąpi w 2019 r.
2. Cel strategiczny I. Zintegrowana i nowoczesna infrastruktura techniczna. Cel operacyjny:1. rozwój
infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa: budowa drogi gminnej we wsi Brzezia,
modernizacja drogi gminnej w miejscowości Barcik, Modernizacja drogi gminnej w miejscowości
Czyżew, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Działy, modernizacja drogi gminnej w
miejscowości Lasek, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Osmólsk, modernizacja drogi
gminnej w miejscowości Sanniki, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sielce. Przebudowa
dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji
deszczowej w pasie drogowym ul. Zachodniej, ul. Poprzecznej, ul. Bankowej, ul. Żabiej, ul.
Jaśminowej, ul. Północnej.
3. Cel operacyjny zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

②

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta i gminy Sanniki w 2018 roku. Przyjęty Uchwałą Nr 211/LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki
z 29 marca 2018 roku
Realizacja programu ma na celu ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt poprzez zarówno
działania prewencyjne jak edukacja mieszkańców i uświadamianie im problemu jak również poprzez
działania doraźne jak odławianie bezdomnych zwierząt, a także opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
realizowaną poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach, poszukiwanie nowych
właścicieli dla zwierząt oraz współpracę z lekarzami weterynarii świadczącymi usługi pomocy
weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym podczas wypadków. Ponadto prowadzona jest
sterylizacja/kastracja odłowionych zwierząt jak również ich czipowanie w celu wyeliminowania
możliwych sytuacji ponownego porzucenia zwierzęcia, które zostało odebrane ze schroniska.
W roku 2018 w celu realizacji przyjętego programu podjęta została współpraca m.in. ze
schroniskami i lekarzami weterynarii: TOMVET – PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy
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z siedzibą w Łowiczu, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych "Przyjaciel" w Kotliskach,
Gabinet Weterynaryjny w Sannikach. W roku 2018 odłowiono i zapewniono pobyt w schronisku 20
bezdomnym zwierzętom. Na koniec roku w dwóch współpracujących schroniskach koszty realizacji
zadania przewidzianego ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

w 2018 r. z

przewidzianych w uchwale Rady Miasta i Gminy Sanniki 40000,00 zł wyniosły 36931,39 zł, tj. 92,5%
zakładanej kwoty.

Roczny program współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
③ wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 r. przyjęty Uchwałą Nr 169/LII/2017 Rady Gminy Sanniki z 30 października 2017
r.
Głównym celem programu było lepsze zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia
mieszkańców Gminy Sanniki oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju obszaru. Celami
szczegółowymi programu były: umocnienie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla
powstania i rozwijania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Gminy Sanniki;
poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Sanniki poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych
Zrealizowano następujące zadania
1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w
miejscowości Sanniki
2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w
miejscowości Sanniki
3. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w
miejscowości Lwówek
4. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w
miejscowości Osmolin
5. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka
siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin
Na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w Gminie Sanniki w 2018 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 92.000,00 zł.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2018-2022

④

przyjęty Uchwałą nr 184/LIII/2017 Rada Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017
Realizacja programu:
Za realizację planu i zarządzanie nieruchomościami odpowiedzialny jest organ wykonawczy
gminy – Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, który to realizuje swoje zadania poprzez m.in.
przeznaczanie lokali do najmu i sprzedaży, podpisywanie umów z tym związanych oraz określania
stawek obowiązujących czynszów
W stosunku do części budynków przeznaczonych w programie do sprzedaży tj. m.in. budynku
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po szkole w Lwówku, podjęte zostały działania zmierzające do jego zbycia, niestety z braku
zainteresowania oferentów – bezskuteczne, w związku z czym budynki w Lwówku zostały wyłączone
z użytkowania i przeznaczone do rozbiórki.. W 2018 r. podpisane zostało 25 umów najmu lokali
socjalnych położonych w Sannikach i Brzezi na czas określony oraz jedna umowa najmu mieszkania
komunalnego położonego w Barciku na czas nieokreślony, ponadto jedna umowa dot. mieszkania
komunalnego położonego w Sannikach została rozwiązana przez najemcę w związku z jego
wyprowadzką. Określanie stawek czynszu realizowane jest przez przyjmowanie stosownych zarządzeń.
Na rok 2018 obowiązywało w tym zakresie Zarządzenie Wójta Gminy Sanniki Nr 0050.77.2017 z 27
grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych w mieszkaniach należących do Gminy Sanniki - ustalające warunki czynszowe dla lokali
komunalnych i mieszkań socjalnych znajdujących się w zasobie gminy.
Z pasją do nauki - kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach
przyjęty
Uchwałą Nr 241/LXVII/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31 października 2018 r.
⑤
"Projekt pt.: „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek
oświatowych w Sannikach” realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Fryderyka
Chopina w Sannikach oraz w Gimnazjum im. Książąt Mazowiecki w Sannikach.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz
umiejętności i postaw 240 uczniów z dwóch szkół w mieście i gminie Sanniki,
poprzez realizację w okresie od stycznia 2019r. do grudnia 2020 r. programu
wsparcia
obejmującego
realizację
dodatkowych
zajęć
pozalekcyjnych
z
zakresu
matematyczno-przyrodniczego,
informatyki,
języka
angielskiego,
języka
niemieckiego i kółka teatralnego oraz wyjazdów edukacyjnych (m.in. do Centrum
Nauki Kopernik, Ogrodu Botanicznego, Teatru Syrena), a także doposażenie szkół w
pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK m.in. komputery, roboty i drukarki 3D.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 797 319,70 zł (słownie: siedemset
dziewięćdziesiąt
siedem
tysięcy
trzysta
dziewiętnaście
złote
70/100).
Budżet
projektu pokryty zostanie w 94,70% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa. Wkład własny Miasta i Gminy Sanniki, określony na kwotę 42
240,00 zł, ma formę niepieniężną w postaci użyczenia sal dydaktycznych na potrzeby
realizacji projektu."
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr 209/XLIV/2013 Rady Gminy
⑥ Sanniki z dnia 17 kwietnia 2013 r.
Plan uchwalony dla części miejscowości Aleksandrów, Czyżew, Krubin.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr 211/XLIV/2013 Rady Gminy
Sannikiz dnia 17 kwietnia 2013 r.
Plan uchwalony dla części miejscowości Lwówek, Krubin.
Realizacja obiektów budowlanych następuje zgodnie zapisami planu, które muszą być uwzględniane
przy wydawaniu pozwoleń na budowę przez właściwy organ (starostę powiatowego).
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„Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
⑦ Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na rok 2018.
W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki wydał

15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 4
zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na dzień 31.12.2018r. na terenie gminy Sanniki przedsiębiorcy prowadzili sprzedaż napojów
alkoholowych na podstawie 46 ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym na
podstawie 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz
piwa, 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 %
alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających
powyżej 18 % alkoholu. Sprzedaż ww. napojów alkoholowych była prowadzona w 17 punktach
sprzedaży.

Uchwały Rady Miasta i Gminy podjęte w 2018 roku:

- przesunięcia środków budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych w trakcie bieżącego
roku;
- przyjęciem statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach,
- zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach,
- przekształcenia szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie w Szkołę Podstawową
Filialną w Osmolinie,
- utworzenia sołectwa Mocarzewo oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Mocarzewo,
- zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach,
- sprzedaży działki nr 112/2 położonej w m. Sanniki na rzecz dotychczasowych użytkowników
wieczystych,
- zmiany Statutu Gminy Sanniki,
- uzgodnienia odstępstw od zakazu w stosunku do pomników przyrody związku z realizacją celu
publicznego,
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie Miasta i Gminy Sanniki na 2018 roku
środków stanowiących fundusz sołecki,
- uchwalenia regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy,
- ustalenia maksymalnej liczby zezwolenia na sprzedaż napojów oraz zasad usytuowań miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sanniki.
- wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
ewid. 908 położonej w m. Sanniki stanowiącej własność Miasta i Gminy Sanniki
- nadanie Panu Adamowi Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego honorowego
obywatelstwa Miasta Sanniki.
- Przystąpienie Miasta i Gminy Sanniki do realizacji projektu „z pasją do nauki”’
- dalszą przynależność do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz
Fundacji „Aktywni Razem”;
- dofinansowania działalności klubów sportowych;
- podejmowane działania w celu skuteczniejszego egzekwowania należności cywilnoprawnych, m.
in. pozwy sądowe oraz planowane wynajęcie firmy windykacyjnej aktualny stan realizacji
inwestycji gminnych i inwestycje planowane do wykonania w roku bieżącym i w roku 2019 r.
oraz w latach następnych;
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- korespondencję kierowaną do Komisji oraz Rady Miasta i Gminy, do Przewodniczącej/go Rady
Miasta i Gminy oraz korespondencję i wnioski przedłożone Komisji przez Burmistrza Miasta i
Gminy;
- bieżące sprawy gospodarcze i finansowe gminy przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy;
- inne wnioski i sprawy przedłożone Komisji do zaopiniowania, uwzględnione
w protokołach z posiedzeń Komisji;
- omawiano również o poprawie jakości wody na terenie Gminy Sanniki poprzez budowę stacji
uzdatniania wody w Sannikach oraz o potrzebie odwiertu próbnego studni z głębszych pokładów
i stwierdzenia jej jakości.
- wybory przewodniczącego Rady, zastępców przewodniczącego Rady, wybory składu członków
Komisji nowej kadencji Rady Miasta i Gminy Sanniki.
- uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na 2018 r.”;
- wprowadzenia opłaty targowej i określenie wysokości stawek opłaty targowej;
- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
2019 rok.
- w sprawie dokonania wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty;
- przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki za
2018 r.;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
za 2018 rok;
- udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok;
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.;
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.;
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
- uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sanniki na 2019 r.
- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP za uczestnictwo w działaniach
ratowniczego lub szkoleniach.
- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „posiłek w szkole i w
domu na kata 2019-2023.
- upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach do
załatwienia indywidualnych z zakresu administracji publicznej polegających na prowadzeniu
postępowań z zakresu przyznawania dodatku energetycznego

Budżet obywatelski
Miasto i Gmina w Sanniki nie miała w 2018 r. budżetu obywatelskiego.

PODSUMOWANIE
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Ogólna ocena realizacji zadań Miasta i Gminy Sanniki nałożonych ustawami oraz
wynikających z zawartych porozumień jest zadowalająca.
Główne problemy i wyzwania i zagrożenia na najbliższe lata:
1. W zakresie demografii powstrzymanie trendu wyludniania gminy.
2. W zakresie budżetu postępujące
nakładanie na samorządy nowych zadań przy
ograniczaniu środków na ich realizację. – najpoważniejsza luka budżetowa dotyczy w
finansowaniu zadań oświatowych ze środków własnych gminy – obecnie gmina
zmuszona jest dopłacać do tych zadań ponad 3 mln zł rocznie i kwoty te ciągle rosną.
3. Konieczność kosztownych inwestycji w nowe drogi oraz remoty nawierzchni już
istniejących dróg gminnych.
4. Pilna konieczność remontu sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody
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