
PROTOKÓŁ 

XX Sesja Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 listopada 2020 r. 

LISTA RADNYCHOBECNYCH NA SESJI 

lp nazwisko imie status podpis 

1 Borucki Roman obecny   

2 Duszyński Bartłomiej obecny   

3 Duszyński Lech obecny   

4 Fajfer Halina obecna   

5 Felchnerowska Wiesława obecna   

6 Kasprowicz Mieczysław nieobecny   

7 Lewandowska Bogumiła obecna   

8 Łopuszyński Andrzej nieobecny   

9 Murszewska Beata obecna   

10 Polanowski Dawid obecny   

11 Rutkowski Rafał obecny   

12 Rzymkowska Beata obecna   

13 Sitek Marek obecny   

14 Świdurski Daniel obecny   

15 Tomczyk Joanna obecna   

 

obecni 13 

wszyscy 15 

procent 86,67 % 

Kworum zostało osiągnięte 

  

 



PORZĄDEK OBRAD 

1. Sprawy Organizacyjne 

 

głosowanie Sprawy Organizacyjne 

jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30  listopada 2020 r.   

typ Głosowanie jawne imienne większość Zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość Procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % Oddanych głosów 13 86,67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % Nieoddanych głosów 2 13,33 % 

Wynikiimienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman ZA 

2 Duszyński Bartłomiej ZA 

3 Duszyński Lech ZA 

4 Fajfer Halina ZA 

5 Felchnerowska Wiesława ZA 

6 Kasprowicz Mieczysław nieobecny 

7 Lewandowska Bogumiła ZA 

8 Łopuszyński Andrzej nieobecny 

9 Murszewska Beata ZA 

10 Polanowski Dawid ZA 



11 Rutkowski Rafał ZA 

12 Rzymkowska Beata ZA 

13 Sitek Marek ZA 

14 Świdurski Daniel ZA 

15 Tomczyk Joanna ZA 

a. otwarcie XX Sesji Rady Gminy 

 

b. stwierdzenie prawomocności obrad 

 

    c. przedstawienie porządku obrad 

 

    Radni jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad. 

 

    d. wniesienie uwag do protokołu z XIX sesji 

 

Nie wniesiono żadnych uwag. 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 

 

Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok, aby dochody 

w kwocie 60 841 180 zł zastąpić kwotą 60 960 272 zł. Wydatki w kwocie 63 807 771 zł 

zastępuje się kwotą 63 977 863 zł. 

 

Zwiększa się budżet o kwotę:    
  

- 84 784 zł dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego za 2019 rok, 

- 3 327 zł wpływ odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za 

szkodę powstałą w wyniku zalania w Szkole Podstawowej w Makowiskach, 

- 981 zł wpływ odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za 

szkodę powstałą w wyniku zalania w szkole Podstawowej w Mazowszu, 

- 30 000 zł dofinansowanie  kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku. 

 

 



Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:    

- 3 327 zł prace  wykonane w ramach wpływu z odszkodowania w Szkole Podstawowej w 

Makowiskach, 

- 981 zł prace wykonane w ramach wpływu z odszkodowania w Szkole Podstawowej w 

Mazowszu, 

- 30 000 zł wypłata dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych  pracowników w 2020 

roku, 

- 31 000 zł projekt techniczny dla parku wiejskiego w Mazowszu, 

- 20 000 zł budowa pieszo jezdni w Nowogródku, 

 

Zmniejsza się plan dotacji dla Gminnej Biblioteki  Publicznej w Czernikowie o kwotę 43 000 zł 

w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia. 

 

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w rozdziałach: 

- 01095 w kwocie  55 000 zł, 

- 75023 w kwocie  386 216 zł, 

- 75702 w kwocie 46 000 zł, 

- 80113 w kwocie 50 000 zł, 

- 85395 w kwocie 55 000 zł, 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych na 

terenie Gminy Czernikowo. Subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów realizowanych w 

zakresie oświaty. ( Na oświatę dokonuje się przeniesienia  planu wydatków w łącznej kwocie  

720 000 zł tj. 84 784 wpływ z funduszu sołeckiego, 43 000 zł zmniejszenie dotacji dla Gminnej 

Biblioteki Publicznej oraz przeniesienia z poszczególnych rozdziałów w kwocie 592 216 zł.) 

Wprowadza się środki w kwocie 51 000 zł na pokrycie planowanego deficytu. 

W projekcie Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie 

dokonuje się zmiany planu między rozdziałami: 80115, 80117, 75085. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 60017, 75011, 75023, 

75085, 85505, 92108.  

Wójt Gminy Czernikowo podkreślił, że wszystkie przytoczone zmiany mają odzwierciedlenie w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej. 



Radna Wiesława Felchnerowska zadała pytanie dotyczące zakresu funkcjonowania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kosztów finansowania z budżetu  Gminy. 

 

Radny  Daniel Świdurski zadał pytanie dotyczące wzrostu pensji nauczycieli. 

 

 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 

jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30  listopada 2020 r.   

typ Głosowani ejawne imienne Większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent Status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanychgłosów 13 86,67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanychgłosów 2 13,33 % 

Wyniki imienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman ZA 

2 Duszyński Bartłomiej ZA 

3 Duszyński Lech ZA 

4 Fajfer Halina ZA 

5 Felchnerowska Wiesława ZA 

6 Kasprowicz Mieczysław nieobecny 

7 Lewandowska Bogumiła ZA 



8 Łopuszyński Andrzej nieobecny 

9 Murszewska Beata ZA 

10 Polanowski Dawid ZA 

11 Rutkowski Rafał ZA 

12 Rzymkowska Beata ZA 

13 Sitek Marek ZA 

14 Świdurski Daniel ZA 

15 Tomczyk Joanna ZA 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Czernikowo na lata 2020-2030. 
 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowe jGminy Czernikowo na 
lata 2020-2030. 

jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 listopada 2020 r.   

typ Głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanychgłosów 13 86,67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanychgłosów 2 13,33% 

Wyniki imienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman ZA 

2 Duszyński Bartłomiej ZA 



3 Duszyński Lech ZA 

4 Fajfer Halina ZA 

5 Felchnerowska Wiesława ZA 

6 Kasprowicz Mieczysław nieobecny 

7 Lewandowska Bogumiła ZA 

8 Łopuszyński Andrzej nieobecny 

9 Murszewska Beata ZA 

10 Polanowski Dawid ZA 

11 Rutkowski Rafał ZA 

12 Rzymkowska Beata ZA 

13 Sitek Marek ZA 

14 Świdurski Daniel ZA 

15 Tomczyk Joanna ZA 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

 

Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 

Czernikowo w następującej wysokości:   

• Od budynków lub ich części : 

• mieszkalnych - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej - 22,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanych materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej; 

• związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów              

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających świadczeń              

-  4,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 



• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego - 

5,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

• Od budowli  -   2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-

7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j. Dz. U z 

2019 r. poz. 1170 z póź. zm.) z wyjątkiem budowli zajętych na potrzeby sieci  

wodociągowej      i kanalizacyjnej dla których stawka wynosi 0,01%. 

• Od gruntów: 

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 zł  od 1 m2 

powierzchni; 

• pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni; 

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 zł  od 1 m2 

powierzchni; 

• niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie             

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398)                        

i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 

usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie 

te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu 

do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono  budowy 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni. 

 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:  

• budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami wykorzystywane  

na prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej z wyjątkiem części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej; 

• grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową porządku publicznego                      

i bezpieczeństwa obywateli z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej; 

• grunty, budynki wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa            

z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

 

Przyjęcie proponowanych stawek podatku od nieruchomości związane jest ze zwiększeniem 

kosztów gminy wynikających między innymi z podwyższenia płacy minimalnej, utraty dochodów 



w  podatku PIT w związku ze zwolnieniem z podatku dochodowego osób do 26 roku życia, 

obniżeniem progu podatkowego, podwyższeniem kwoty wolnej od podatku oraz niewystarczające 

wpływy subwencji oświatowej na zadania realizowane w zakresie oświaty, a także na wzrost 

wynagrodzenia nauczycieli. Niezbędne stało się zatem podjęcie uchwały zmieniającej stawki 

podatku od nieruchomości. 

 

Radna Beata Murszewska zadała pytanie odnośnie kstzałtowania się kosztów energii elektrycznej 

dla naszej gminy na przestrzeni minonych lat. 

Radny Roman Borucki  zadał pytanie jak wyglądają stawki podatku w innych samorządach. 

Radny Bartłomiej Duszyński zapytał się o zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości dla 

przedsiębiorców z powodu sytuacji epidemiologicznej. 

Radny Dawid Polanowski zadał pytanie dotyczące maksymalnej stawki podatku od budynków i 

gruntów ustalone przez Ministerstwo Finansów. 

 
 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 listopada 2020 r.   

typ Głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanychgłosów 13 86,67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanychgłosów 2 13,33 % 

Wyniki imienne 

 

lp Nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman ZA 



2 Duszyński Bartłomiej ZA 

3 Duszyński Lech ZA 

4 Fajfer Halina ZA 

5 Felchnerowska Wiesława ZA 

6 Kasprowicz Mieczysław nieobecny 

7 Lewandowska Bogumiła ZA 

8 Łopuszyński Andrzej nieobecny 

9 Murszewska Beata ZA 

10 Polanowski Dawid ZA 

11 Rutkowski Rafał ZA 

12 Rzymkowska Beata ZA 

13 Sitek Marek ZA 

14 Świdurski Daniel ZA 

15 Tomczyk Joanna ZA 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Czernikowo. 

  

W uchwale nr XVII/125/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów 

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Czernikowo, zmienionej uchwałą nr XXXVI/214/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 lipca 

2018 r. oraz uchwałą nr VIII/79/2019  Rady Gminy Czernikowo z dnia 25 września 2019 r. 

załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.  

W związku z potrzebami mieszkańców Gminy Czernikowo dokonano aktualizacji załącznika. 

 
 

 

głosowanie 
Podjęcieu chwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z 



przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Czernikowo. 

 

jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 listopada 2020 r.   

typ głosowaniejawneimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanychgłosów 12 80,00 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanychgłosów 3 20,00 % 

Wynikiimienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman ZA 

2 Duszyński Bartłomiej -- 

3 Duszyński Lech ZA 

4 Fajfer Halina ZA 

5 Felchnerowska Wiesława ZA 

6 Kasprowicz Mieczysław nieobecny 

7 Lewandowska Bogumiła ZA 

8 Łopuszyński Andrzej nieobecny 

9 Murszewska Beata ZA 

10 Polanowski Dawid ZA 

11 Rutkowski Rafał ZA 

12 Rzymkowska Beata ZA 

13 Sitek Marek ZA 



14 Świdurski Daniel ZA 

15 Tomczyk Joanna ZA 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/141/2012 z dnia 29 
listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia  “Programu Usuwania Azbestu z terenu 
Gminy Czernikowo”. 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w związku z Uchwałą  Rady Ministrów z 

dnia 14 lipca 2009 r.  w sprawie “ Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009- 

2032” oraz Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. zmieniającą uchwałę  w 

sprawie ustanowienia program wieloletniego pod nazwą “Program Oczyszczania Kraju z 

Azbestu na lata 2009- 2032” dokonuje się zmiany załącznika, który otrzymuje brzmienie 

określone załącznikiem do niniejszej uchwały. 

Główne cele program to usunięcie I unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz 

minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodawanych obecnością azbestu  na 

terytorium kraju. 

Cele program będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032. Zadania przewidzaine w 

programie są realizowane na trzech szczeblach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym. W 

związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa  nałożony został obowiązek 

opracowania program usuwania azbestu i wyrobów zawiarających azbest. 

Dla realizacji tego celu został opracowany “ Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy 

Czernikowo”, który został przyjęty uchwałą Nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Czernikowo z 

dnia 29 listopada 2012 r.  

Z uwagi  na fakt, iż wielu właścicieli, zarządców budynków nie dokonało inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest, podjęto działania zmierzające do jego aktualizacji, 

polegającej m.in. na włączeniu do program obiektów, które nie były dotychczas w nim 

ujęte. Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na celu możliwość pozyskania środków 

finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, aktualizacja była 

niezbędna. 

Wójt Gminy Czernikowo, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska I Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, stwierdził brak 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowego program. 

 

 

głosowanie 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/141/2012 z dnia 29 listopada 
2012 r. w sprawie przyjęcia  “Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy 
Czernikowo”. 

 

jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 



 

data 30 listopada 2020 r.   

typ głosowaniejawneimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanychgłosów 12 80,00 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanychgłosów 3 20,00 % 

Wynikiimienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman ZA 

2 Duszyński Bartłomiej -- 

3 Duszyński Lech ZA 

4 Fajfer Halina ZA 

5 Felchnerowska Wiesława ZA 

6 Kasprowicz Mieczysław nieobecny 

7 Lewandowska Bogumiła ZA 

8 Łopuszyński Andrzej nieobecny 

9 Murszewska Beata ZA 

10 Polanowski Dawid ZA 

11 Rutkowski Rafał ZA 

12 Rzymkowska Beata ZA 

13 Sitek Marek ZA 

14 Świdurski Daniel ZA 

15 Tomczyk Joanna ZA 

 



 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 
Czernikowo. 
  

1. Przedmiot regulacji i podstawy prawne  

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.  

z  2020 poz. 310 z późn. zm.), zwanego dalej „Prawem wodnym”, dotychczasowe akty prawa  

miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo  

wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia  

2020 r. i mogą być zmieniane. Wynika z tego iż uchwała nr IV/85/15 Sejmiku Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji  

Czernikowo (Dz. U. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r. poz. 721)  

zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i może być zmieniona.  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.  

U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.) kompetencje w zakresie wyznaczania, zmiany lub likwidacji  

obszarów i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne.  

W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy, wyznaczanie aglomeracji następuje w drodze  

uchwały Rady Gminy będącej aktem prawa miejscowego.  

 

2. Konsultacje wymagane przepisami prawa  

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.  

z 2020 poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) gminy zainteresowane wyznaczaniem  

aglomeracji przygotowują projekt uchwały wyznaczającej aglomerację, który podlega  

uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Państwowym Gospodarstwem  

Wodnym Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedna formą ochrony  

z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.  

Pismem z dnia 3 listopada 2020 r. wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa  

Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu z wnioskiem o  

uzgodnienie projektu uchwały wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czernikowo (wraz  

z załącznikami).  

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Dyrektor Zarządu Zlewni Wód  

Polskich w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem z  

dnia 13 listopada 2020 r., znak GD.ZZŚ.5.417.3.2020.AOT uzgodnił projekt uchwały w  

sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Czernikowo (wraz z załącznikami).  

Pismem z dnia 3 listopada 2020 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony  

Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały wyznaczenia  

obszaru i granicy aglomeracji Czernikowo (wraz z załącznikami).  

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Regionalny Dyrektor Ochrony  

Środowiska w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 16 listopada 2020 r., znak  

WOP.070.49.2020.MP uzgodnił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic  

aglomeracji Czernikowo (wraz z załącznikiem) w  

zakresie ochrony przyrody i obszarów  

Natura 2000.  

 

3. Uzasadnienie merytoryczne  

Przepis art. 92 ww. ustawy Prawo wodne nakłada na Wójta Gminy Czernikowo  

obowiązek dokonywania przeglądu obszaru i granic aglomeracji co najmniej raz na dwa lata  

oraz wskazania czy zaistniałe zmiany warunkują konieczność ponownego podjęcia uchwały  

w sprawie wyznaczenia aglomeracji. Dokonany w 2020 r. przegląd aglomeracji Czernikowo  

wskazuje na konieczność aktualizacji w zakresie wielkości RLM aglomeracji oraz w zakresie  



przebiegu granic aglomeracji.  

 

4. Ocena skutków regulacji  

Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Gminy  

Czernikowo.  

 

 

głosowanie  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czernikowo. 

jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 

wynik Głosowaniezakończonewynikiem: przyjęto 

 

data 30 listopada 2020 r.   

typ głosowaniejawneimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanychgłosów 12 80,00 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanychgłosów 3 20,00 % 

Wynikiimienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman ZA 

2 Duszyński Bartłomiej -- 

3 Duszyński Lech ZA 

4 Fajfer Halina ZA 

5 Felchnerowska Wiesława ZA 

6 Kasprowicz Mieczysław nieobecny 

7 Lewandowska Bogumiła ZA 

8 Łopuszyński Andrzej nieobecny 

9 Murszewska Beata ZA 



10 Polanowski Dawid ZA 

11 Rutkowski Rafał ZA 

12 Rzymkowska Beata ZA 

13 Sitek Marek ZA 

14 Świdurski Daniel ZA 

15 Tomczyk Joanna ZA 

 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Mazowsze na 
lata 2020-2027. 

Najważniejszym elementem planu odnowy miejsowiści jest wypracowanie ścieżki 

rozwojowej wsi. W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2020 r. przeprowadzone zostały 

konsultacje społeczne , których przedmiotem był projekt Uchwały w sprawie Planu Odnowy 

Miejscowości Mazowsze na lata 2020-2027. Plan ten jest aktualizacją Planu Odnowy 

Miejscowości Mazowsze na lata 2009-2015. 

Dokument ten określa zakres i sposób realizacji projektów oraz możliwość realizacji 

inwestycji przy udziale środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Plan odnowy przyczyni się do podniesienia standard życia oraz zwiększy atrakcyjność 

miejscowości. 

 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Mazowsze na lata 2020-
2027. 

jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 

wynik Głosowaniezakończonewynikiem: przyjęto 

 

data 30 listopada 2020 r.   

typ głosowaniejawneimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanychgłosów 12 80,00 % 



WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanychgłosów 3 20,00 % 

Wynikiimienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman ZA 

2 Duszyński Bartłomiej __ 

3 Duszyński Lech ZA 

4 Fajfer Halina ZA 

5 Felchnerowska Wiesława ZA 

6 Kasprowicz Mieczysław nieobecny 

7 Lewandowska Bogumiła ZA 

8 Łopuszyński Andrzej nieobecny 

9 Murszewska Beata ZA 

10 Polanowski Dawid ZA 

11 Rutkowski Rafał ZA 

12 Rzymkowska Beata ZA 

13 Sitek Marek ZA 

14 Świdurski Daniel ZA 

15 Tomczyk Joanna ZA 

 

10. Wolnegłosyizapytania. 
 
Radny Daniel Świdurski przedstawił wysokość stawek podatku od nieruchomości 
mieście/ gminie Lipno oraz w gminie Kikół. 
 

9. Zakończenieobrad XX Sesji Rady Gminy. 
 


