
PROTOKÓŁ 

XXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Czernikowo z dnia  
30 stycznia 2021 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 obecny   

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 14 

wszyscy 15 

procent 93,33% 

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  stycznia 2021 r.   

typ Głosowanie jawne imienne większość Zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość Procent 

ZA 14 100 % pula głosów 14 - 

PRZECIW 0 0 % Oddanych głosów 14 93,33 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % Nieoddanych głosów 1 6,67 % 

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 ZA 

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 XXI Sesji Rady Gminy 
 

b) stwierdzenie prawomocności obrad 
 

c) przedstawienie porządku obrad 

Radni jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad. 

d) wniesienie uwag do protokołu z XX sesji 
 
Nie wniesiono żadnych uwag. 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wskazane w projekcie uchwały zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych służyć ma wsparciu przedsiębiorców, których działalność polega 
na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub 
gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na 
miejscu (działalność gastronomiczna). W związku z wprowadzonym stanem epidemii, 
działalność ta podlega istotnym ograniczeniom co niewątpliwie ma wpływ na kondycję 
finansową podmiotów prowadzących tę działalność. 

Zważywszy na czas wejścia w życie nowelizacji ustawy, nie jest możliwe podjęcie przez 
Radę Gminy uchwały w takim terminie, żeby weszła ona w życie przed 31 stycznia 2021 r. 
przy jednoczesnym zachowaniu zasadniczo wymaganego 14 dniowego okres vacatio 
legis. 

Nie jest możliwe wprowadzenie przepisu stanowiącego, że dany akt normatywny wchodzi 
w życie z datą wcześniejszą, niż dzień ogłoszenia. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 5 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akt 
normatywny może wchodzić w życie przed upływem 14 dni od ogłoszenia aktu w 
dzienniku urzędowym (nie wcześniej jednak niż w dniu ogłoszenia) oraz, że można mu 
nadać moc wsteczną, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu 
na przeszkodzie. Okoliczności te zachodzą w przypadku wnioskowanej uchwały, ponieważ 



za wejściem w życie dnia następującego po dniu ogłoszenia w dzienniku promulgacyjnym 
oraz nadaniem uchwale wstecznej mocy obowiązującej przemawia pomocowy charakter 
uchwały. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

jednostka Rada Gminy  

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30  styczeń 2021 r.   

typ Głosowanie jawne imienne Większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent Status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93,33 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6,67 % 

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 ZA 

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 

 

Radny Mieczysław Kasprowicz wyraził swoje zdanie w sprawie procedury nałożenia w zbyt 
krótkim czasie zadań na gminę. 
 
Radny Roman Borucki zwrócił się z pytaniem czy firmy, który będą mogły skorzystać ze 
zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych otrzymały pomoc/wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. 
 
3. Wolne głosy i zapytania 
 
Radny Marek Sitek zwrócił się z apelem do mieszkańców gminy Czernikowo, aby wesprzeć 
polskie rolnictwo i polskich producentów poprzez zakup artykułów spożywczych. 
 
Do apelu przyłączył się Przewodniczący Rady Gminy – Rafał Rutkowski. 
 

 
4. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy. 


