
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art.222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach 
publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.2077 j.t. z późn. zm) w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 209 z 
późn. zm)

zarządza się, co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XXXI/186/2018 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2018r w 
sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 
zmienionej:
- zarządzeniem Wójta Nr 17/2018 z dnia 27 marca 2018 r
- zarządzeniem Wójta Nr 24/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r
- uchwałą RG Nr XXXIV/202/2018 z dnia 10 maja 2018r
- zarządzeniem Wójta Nr 27/2018 z dnia 18 maja 2018r
- uchwałą RG Nr XXXV/205/2018 z dnia 19 czerwca 2018r
- zarządzeniem Wójta Nr 35/2018 z dnia 28 czerwca 2018r

wprowadza się następujące zmiany;

Paragraf 3 otrzymuje brzmienie 
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1/ogólną w kwocie 176.673 zł
2/ celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 72.000 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Wójta Nr 36 /2018 

z dnia 29.06.2018 
zmieniający uchwałę RG 

Nr XXXI/186/2018 
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok
Załącznik Nr 2

Dz Rozdz § Treść Plan przed 
zmianą

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 
zmianach

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

158.000 28.000 186.000

75421 Zarządzanie kryzysowe 0 0 28.000 28.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 28.000 28.000

758 Różne rozliczenia 276.673 28.000 248.673
75818 Rezerwy ogólne i celowe 276.673 28.000 248.673

4810 Rezerwy 276.673 28.000 248.673
Razem 434.673 28.000 28.000 434.673

Uzasadnienie rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania 
kryzysowego

Niniejsze zarządzenie rozdysponowuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z 
zakresu zarządzania kryzysowego na zadania, które mieszczą się w pojęciu sytuacji 
kryzysowej i są związane z sytuacją zagrożenia. Są to wydatki na monitorowanie pożaru 
nielegalnie zgromadzonych odpadów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia 
mieszkańców gminy Czernikowo. Odpady zalegają na posesji należącej do Spółdzielczego 
Gospodarstwa Rolnego BIO-PLAST w Witowężu i mimo wydanych nakazów przez Starostę 
Toruńskiego oraz Wójta Gminy Czernikowo nie zostały do dnia 30 marca 2018r. usunięte. 
Przeciwko Zarządowi Spółdzielni toczy się postępowania karne przed Sądem Rejonowym w 
Lipnie w sprawie składowania wbrew przepisom ustawy a dnia 14 grudnia 2012 roku o 
odpadach (Dz.U. z 2016r.poz.1987). W toku śledztwa powołano biegłego z zakresu ochrony 
środowiska Pawła Stopińskiego, który po przeprowadzonych oględzinach podał, że łącznie na 
całym terenie SGR BIO-PLAST stwierdza następujące ilości odpadów:
-ok. 2 000 m3 odpadów komunalnych;
-ok. 500 m3 odpadów tworzyw sztucznych;



-ok. 5 800 m3 odpady tekstylne.
Ponadto stwierdza obecność urządzeń elektronicznych, opakowań zawierających 

pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, puste pojemniki 
ciśnieniowe, pozostałości po lekach, pojemniki po substancjach smolistych.

W swej opinii biegły stwierdził, że nielegalne wysypisko odpadów może zagrozić 
życiu lub zdrowiu człowieka, spowoduje istotne obniżenie jakości powietrza, może 
spowodować zniszczenia w świecie roślinnym w znacznych rozmiarach (pożar). Podniósł 
m.in., że w okresie wiosenno-letnim nielegalne składowisko odpadów może stwarzać 
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. W wyniku zachodzących procesów 
biochemicznych, tlenowych i beztlenowych, w usypanych pryzmach dochodzić będzie do 
gromadzenia substancji i związków złowonnych, które jak wykazano w opinii biegłego, 
stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Kolejnym bardzo poważnym 
zagrożeniem jest tworzenia się metanu w warunkach beztlenowych, w określonych 
warunkach może dojść do jego samozapłonu lub wybuchu. Taka sytuacja w opinii biegłego 
jest wysoce prawdopodobna i może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi. W szczególności dotyczy 
to sytuacji, w której podczas samozapłonu lub wybuchu metanu dojdzie do zapłonu innych 
zgromadzonych odpadów, a w szczególności tworzyw sztucznych i dużej masy tekstyliów. 
Dodatkowo rozprzestrzeniający się ogień może przenieść się na okoliczne pola uprawne oraz 
może dojść do skażenia powietrza substancjami powstałymi w wyniku spalania. Do takich 
pożarów, w ostatnim czasie, doszło w kilkudziesięciu nielegalnych wysypiskach w całej 
Polsce i dlatego należy wzmocnić monitoring wysypiska aby zareagować natychmiast w 
przypadku pojawienia się pierwszych oznak pożaru. Polecenie zamontowania kamery i 
prowadzenia monitoringu wydał w ramach reżimu zarządzania kryzysowego Wicewojewoda 
Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, który w dniu 29 maja 2018r. wizytował wysypisko, 
następnie w dniu 30 maja 2018r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się 
spotkanie Wojewody oraz Starosty Toruńskiego i przedstawiciela Wójta Gminy Czernikowo- 
Sekretarza Gminy. W czasie spotkania zobowiązano Wójta i Starostę do podjęcia działań 
mających na celu zapobieżenie wybuchu pożaru. Pan Wicewojewoda wziął również udział w 
spotkaniu z mieszkańcami Witowęża w dniu 1 czerwca 2018r., w czasie tego spotkania jako 
szef zarządzania kryzysowego w województwie Kujawsko-Pomorskim, wydał polecenie 
Wójtowi Gminy Czernikowo zainstalowania kamery monitorującej wysypisko.

Ponieważ powyższa sytuacja wyczerpuje znamiona sytuacji kryzysowej zdefiniowanej 
w art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r (j.t. Dz.U. z 2017r. 
poz. 209): sytuacja kryzysowa " - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą
negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub 
środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji 
publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków; " Ponadto, jak wynika z 
art. 19 ust. 2 pkt 1 wymienionej ustawy do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego 
należy kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 
zagrożeń na terenie gminy. W związku z powyższym monitorowanie zagrożenia dla życia i 
zdrowia ludzi ze strony przedmiotowego nielegalnego składowiska odpadów jest wymogiem 
ustawowym i w celu realizacji tego zadania niezbędnym staje się rozdysponowanie kwoty 
28.000 zł. z rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie Gminy do wykonywania zadań 
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
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