
PROTOKÓŁ 

XXII Sesja Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 stycznia 2021 r. 

LISTA RADNYCH OBECNYCH 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 nieobecna   

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 93,32% 

Kworumzostałoosiągnięte 

  

 



PORZĄDEK OBRAD 

1. Sprawy Organizacyjne 

 

Głosowanie Sprawy Organizacyjne 

Jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 

Wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 stycznia2021 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 86,58 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % Nieoddanych głosów 2 13,32% 

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 nieobecna 

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 XXII Sesji Rady Gminy 

 

b. stwierdzenie prawomocności obrad 

 

c. przedstawienie porządku obrad 

 

Radni jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad. 

 

d. wniesienie uwag do protokołu z XXI sesji 

 

Nie wniesiono żadnych uwag. 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. 

 

D O C H O D Y - plan na 2021r to 55.368.894 

 

Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 528.781 

- wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 3.000 

- dotacja Budowa naziemnego zbiornika  wody czystej dla stacji Uzdatniania Wody w m.  

Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż 525.781 

Dz 150 przetwórstwo przemysłowe  28.750 

- dotacja na dofinansowanie stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości  28.750 

Dz 600 transport i łączność 2.198.783  

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie Przebudowy  

drogi gminnej w m. Czernikowo i Zimny Zdrój 1.346.305 

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie Przebudowa  



drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin 810.690   

- środki na fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej  41.788 

Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa 30.000  

z tego: 

- wpływy z czynszu 30.000 

Dz 710- działalność usługowa 1.000 

- dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej 1.000  

Dz 750 – administracja publiczna 122.357 

z tego: 

- dotacja UW na zadania zlecone 87.900 

- wpłaty za ogrzewanie i energię wynajmowanych lokali 6.000 

- dotacja ZIT BTOF 4.251 

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 100 

- Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie 

 24.106 

Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.811 

- dotacja na prowadzenie rejestrów 1.811 

Dz 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 10.036.797 

w tym: 

1. od osób prawnych 2.168.600 

z tego: 

- podatek rolny 10.300 

- podatek od nieruchomości 1.930.000 

- podatek leśny 208.300 



- podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000 

2. od osób fizycznych 2.571.000 

w tym: 

- podatek rolny 755.000 

- podatek od nieruchomości 1.340.000 

- podatek leśny 23.000 

- podatek od środków transportowych 64.000 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 330.000 

- podatek od spadków i darowizn 45.000 

- odsetki 10.000 

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.000  

3. podatek od działalności gospodarczej 20.000 

4. wpływy z opłaty skarbowej 28.000 

5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.095.197 

w tym; 

-  podatek dochodowy od osób fizycznych 5.005.197 

-  od osób prawnych 90.000 

6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 153.000 

7. wpływy z różnych opłat ( opłata za ślub poza lokalem USC)  1.000 

Dz 758 - różne rozliczenia 24.389.684 

w tym: 

- część oświatowa subwencji ogólnej 13.676.107 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.226.996 

- część równoważąca subwencji 340.586 

- pozostałe odsetki 1.000   

- Fundusz Inwestycji lokalnych  2.144.995 

 



Dz 801 – oświata i wychowanie 741.182 

w tym: 

- opłata za przedszkole, wyżywienie, wpłaty za uczęszczanie dzieci  

do przedszkola z innych gmin 110.000 

- dotacja na dokształcanie młodocianych 65.000 

- odpłatność na wynajem pojazdów gminnych 5.000 

- Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie

 330.555 

- wpływ środków z Narodowego Forum Muzyki ( Śpiewająca Polska) 3.000 

- dotacja zakup autobusu w ramach programu – PFRON 227.627 

Dz 852 – pomoc społeczna 856.842 

w tym: 

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 15.700 

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 342.000 

- dotacja na zasiłki stałe 172.900  

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 148.100 

- dotacja na dożywianie 89.200 

- dochody związane z realizacja zadań z zakresu adm. rządowej  

  oraz innych zadań zleconych ustawami 270 

- dotacja na usługi opiekuńcze 40.400 

- odpłatność za usługi opiekuńcze 9.000 

- dotacja senior plus 36.000 

- dotacja Teleopieka 3.272 

Dz 855 – rodzina 12.918.369 

- dotacja  świadczenia wychowawcze 8.002.400 

- dotacja na świadczenia rodzinne 3.814.600 

- dochody związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej 

  oraz innych zadań zleconych ustawami 23.960 



- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne 21.300 

- dotacja na Dobry Start 352.900 

- dotacja Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy  

 Czernikowo poprzez utworzenie żłobka  542.789 

- dotacja program Maluch+ 2021 Moduł 2 113.501 

- opłata za żłobek – wyżywienie  46.919 

Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.521.700 

 - wpływy za korzystanie ze środowiska 10.000  

 - wpływy na odpady komunalne 1.992.000 

- dotacja modernizacja oświetlenia ulicznego etap II  519.700 

Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 885.552 

 - wpływy za wynajem świetlic 10.000 

- dotacja – Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską 

 875.552 

Dz 926- kultura fizyczna  107.286 

- dotacja PROW boisko Steklin 77.286 

- dofinansowanie K-PMIS boisko Steklin 30.000 

W Y D A T K I 55.467.519 

Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo 1.375.952 

w tym: 

- wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych 15.300 

- pozostałe wydatki na rolnictwo 

  /badanie gleby. dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/ 73.500 

- budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka  

wraz  z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż 1.025.781 

- budowa kanalizacji deszczowej ul. Świerkowa  50.371 

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa   27.000 

- budowa wodociągu do miejscowości Jaźwiny 64.000 



- budowa wodociągu Kijaszkowo 65.000 

- modernizacja zbiornika retencyjnego wody deszczowej w Czernikowie 55.000 

Dz 150 – przetwórstwo przemysłowe  28.751 

- stanowisko do spraw przedsiębiorczości  28.751  

Dz 600 – transport i łączność 4.801.952 

 1/ remont dróg gminnych 500.000 

 2/ wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 243.214 

 3/ wydatki na inwestycje 3.998.619 

 4/  utrzymanie dróg rowerowych  6.420 

 5/  lokalny transport zbiorowy – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych  53.699 

Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa 143.000 

- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami 143.000 

Dz 710 – działalność usługowa 93.000 

w tym: 

 - opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania 

  i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy 52.000 

 - wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej 1.000 

- strategia rozwoju gminy 40.000 

Dz 750 – administracja publiczna 5.261.687 

w tym: 

1/ zadania zlecone z UW 87.900 

2/ utrzymanie UG 4.436.217 

3/ diety dla radnych i przewodniczącego 110.000 

4/ wydatki na promocję gminy 90.000 

5/ diety dla sołtysów 42.500 

6/ program ZIT wkład, delegacje, szkolenia  9.170 

7/ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego /oświata/ 453.700 



8/ Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie

 32.200 

Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.811 

- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców 1.811 

Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne 163.062 

w tym: 

- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP 155.000 

- wydatki z funduszu sołeckiego 7.062 

- wydatki na obronę cywilną 1.000 

Dz 757 – obsługa długu publicznego 700.000 

- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji 700.000 

Dz 758 – różne rozliczenia 330.000 

- rezerwa ogólna 200.000  

- rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/ 130.000 

Dz 801 – oświata i wychowanie 20.092.557 

w tym: 

 1/ szkoły podstawowe 11.499.453 

   z tego: 

   Realizacja projektu EU- geniusz w świecie 3D 23.703 

2/ oddziały klas „0” w SP 891.400 

3/ przedszkole 1.448.650 

   w tym; -dotacja dla przedszkola niepublicznego 400.000 

4/ technika 1.137.950 

5/ branżowe szkoły I i II stopnia 418.600 

6/ Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie 

projekt 330.555 

8/ dowożenie uczniów 1.022.622 



9/ dofinansowanie nauki młodocianych 65.000 

10/ dofinansowanie szkół 40.000 

11/ dokształcanie nauczycieli 30.000 

12/ stołówki szkolne 624.200 

12/ wydatki szkoły muzycznej 1.587.900 

13/ stosowanie specjalnych metod nauki w SP 662.600 

14/ prowadzenie chóru w ramach projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska  6.000 

15/ zakup autobusu w ramach programu - PFRON 327.627 

Dz 851 – ochrona zdrowia 153.000 

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii

 153.000 

Dz 852 – pomoc społeczna 2.048.472 

- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne 15.700 

- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 342.000 

- zasiłki stałe 172.900 

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 768.917 

- wypłata dodatków mieszkaniowych 120.000 

- dożywianie 148.700 

- odpłatność za pobyt w DPS 329.918 

- usługi opiekuńcze 

 40.400 

- senior plus  

 90.000 

- teleopieka 

 5.937 

- caritas 

 14.000 

Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 71.500 

w tym: 

- odpłatność na PFRON 70.000  



- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej( zakup artykułów spożywczych 

  na Wigilię dla kombatantów) 1.500 

Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 30.000 

- wypłata stypendium socjalnego 30.000 

Dz 855- rodzina 13.224.219 

w tym: 

- świadczenia wychowawcze 8.002.400 

- świadczenia rodzinne 3.883.327 

  na dofinasowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały środki gminy w kwocie 68.727 

- wspieranie rodziny asystent rodziny 61.569 

- realizacja zadań w ramach Programu Dobry Start 352.900 

- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 133.753 

- wydatki na ubezpieczenia społeczne 21.300 

- Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo 

poprzez utworzenie żłobka  627.094 

- program Maluch + 2021 moduł 2 141.876 

Dz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.641.737 

w tym: 

- wydatki dotyczą ochrony środowiska 15.000 

- wpłata na schronisko dla zwierząt 55.000 

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 24.050  

- utrzymanie terenów zielonych 453.000 

- opłata za oświetlenie uliczne 550.000 

- dotacja dla zakładu komunalnego 203.987 

- opłata za wywóz odpadów 1.992.000 

- opróżnianie pojemników ulicznych  100.000 

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernikowo – etap II  1.248.700    



Dz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.946.807 

w  tym: 

 - dotacja dla gminnej instytucji kultury 303.000 

-  dofinansowanie zespołów ludowych, prowadzenie orkiestry 65.000 

-  wydatki na świetlice, dowóz osób niepełnosprawnych  180.000 

-  wydatki na świetlice i  kulturę w ramach funduszu sołeckiego 226.981 

-  dotacja na dofinansowanie prac  konserwatorskich obiektów zabytkowych 14.000 

- przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską 1.157.826 

Dz 926 – kultura fizyczna i sport 360.012 

- dotacja na organizację sportu 95.000 

- organizowanie gminnych imprez sportowych/Orlik/ 14.000 

- infrastruktura sportowa – boisko przy Szkole Podstawowej w Steklinie 231.012 

- OSA Kijaszkowo  20.000 

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne 8.398.142 

w tym: 

1/Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój 1.346.305

 

 270.000  

2/ Dotacja w ramach podpisanych porozumień 391.624 

3/ Przebudowa drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin  1.360.690 

4/ Infrastruktura sportowa - boisko przy Szkole Podstawowej Steklinie   222.286 

5/ Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania Wody w m.  

Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż

 1.025.781 

6/ Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską 1.157.826 

7/ Budowa kanalizacji deszczowej ul. Świerkowa  50.371 

8/ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa  27.000 

9/ Budowa wodociągu do miejscowości Jaźwiny 64.000 

10/ Budowa wodociągu Kijaszkowo 65.000 



11/ Budowa drogi gminnej ul. Świerkowa  350.000 

12/ Budowa drogi gminnej Czernikówko –Wały 350.000 

13/ OSA w Kijaszkowie  20.000 

14/ Modernizacja zbiornika retencyjnego wody deszczowej w Czernikowie  55.000 

15/ Opracowanie projektów 158.726 

16/ Zakup walca drogowego  167.080 

17/ Zakup działki Czernikówko 10.000 

18/ Rozwój kształcenia zawodowego w technikum i Branżowej szkole w Czernikowie  126 

19/ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernikowo – etap II 1.248.700 

20/ Zakup autobusu w ramach programu PFRON 327.627 

 

Planowany deficyt budżetu w kwocie 98.625 zakłada się sfinansować kredytem, pożyczką, 

emisją papierów wartościowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów – 

„Budowa drogi gminnej ul. Świerkowa”. 

W 2021 roku planuje się spłatę rat pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji w kwocie 

2.129.375 zł. Na spłatę planowane jest zaciągniecie kredytu, emisja papierów 

wartościowych.  

  

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2021 r. przyjęto wskaźniki przekazane przez 

Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych /, wzrost cen 

towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki. W 

zakresie podatków i opłat zaplanowane dochody zostały w oparciu o 2020 r, natomiast 

stawkę podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki podanej przez GUS. Od 2021 roku 

planowany jest wzrost stawek podatku od nieruchomości, który ma na celu zwiększenie 

dochodów własnych budżetu gminy.  

Uchwała budżetowa uwzględnia: 

- Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w 

Czernikowie” z uwagi na brak możliwości zrealizowania części zadań zaplanowanych w 

2020 roku kwota   223.545 zł, 

- Projekt „Tworzenie nowych miejsc opieki na d dziećmi do lat 3 na terenie gminy 

Czernikowo poprzez utworzenie żłobka” ze względu na konieczność przesunięcia terminu 

otwarcia żłobka Bajkowa Kraina kwota  40.326 zł, 

- Dofinansowanie stanowiska do spraw przedsiębiorczości kwota  28.750 zł, 

- Zakup autobusu w ramach programu Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych kwota   227.627 zł, 



- Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  kwota 

 41.788zł , 

- Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota  500.000 zł, 

Zadania inwestycyjne zostały zaktualizowane w wyniku postępowań przetargowych. 

Zostało wprowadzone nowe zadanie „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Czernikowo – etap II”.  

Radny Daniel Świdurski podziękował za realizację zadania dot. Inwestycji budowy boiska 

przy Szkole Podstawowej w Steklinie. 

Radna Halina Fajfer podziękowała za rozpoczęcie przebudowy świetlicy wiejskiej w 

Liciszewach. 

 

Głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. 

Jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 

Wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27styczeń 2021 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 86,58 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanychgłosów 2 13,32 % 

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 nieobecny 

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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Czernikowo na lata 2021-2031. 
 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo 

na lata 20212031. 

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian 

wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień 

gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość 

kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych 

przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy 

wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem 

nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernikowo zastosowano wzory załączników 

(załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających 

z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 

r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381). 

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo jest projekt 

uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy 

Czernikowo za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz 

Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników 

makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych 

projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej 

przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym 

planem budżetu Gminy Czernikowo na dzień przygotowania projektu. 

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 

roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego 

artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy 



finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć 

zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. 

W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernikowo została 

przygotowana na lata 2021-2031. 

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza 

okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych 

poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu. 

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w 

WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody 

i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz 

wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. 

Plan dochodów na rok 2021 i lata następne opracowany został w oparciu o przewidywane 

wykonanie 2020 r, natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki podanej 

przez GUS. Wielkości dochodów z budżetu państwa / subwencje, podatek dochodowy od 

osób fizycznych/ na 2021 r przyjęte zostały na podstawie pisma z MF, natomiast na lata 

następne będą korygowane o plany roczne. Plan dotacji na rok 2021 przyjęty został na 

podstawie pisma Wojewody, na lata następne będzie korygowany na podstawie otrzymanych 

wielkości. Dochody z tytułu sprzedaży na lata 2021-2031 planuje się na podstawie 

posiadanych zasobów gruntów i nieruchomości. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w 

wielkościach zapewniających prowadzenie podstawowej działalności. W 2021 roku 

planowany jest wzrost stawek podatku od nieruchomości, który ma na celu zwiększenie 

dochodów własnych budżetu gminy. Plany roczne będą urealniane w oparciu o aktualne 

wskaźniki wzrostu i sytuację finansową gminy. Planowany deficyt budżetu w wysokości 98 

625 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych z 

przeznaczeniem na pokrycie kosztów Budowy drogi gminnej ul. Świerkowa. 

Na rok 2021 planuje się wyemitować obligacje w kwocie 2 129 375 zł na spłatę zobowiązań 

z lat poprzednich. W 2021 planowane jest umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200 000 zł. W latach następnych 

tworzona będzie nadwyżka na spłatę zobowiązań. 

W ramach przedsięwzięć majątkowych planowane są między innymi zadania: 

- Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w miejscowości Czernikowo i Zimny Zdrój, 

które wsparte zostało dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 

Otrzymane dofinansowanie pokryje 60% wartości inwestycji. Całkowita wartość 3 070 000 

zł. Dofinansowanie wyniesie 1 838 590 zł. 

- Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka 

wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż - zadanie zakłada 

budowę zbiornika na wodę czystą z prefabrykowanych elementów ściennych ustawionych na 

monolitycznej płycie dennej oraz z płyt stropowych opartych na ścianach i środkowym 

słupie. Dofinansowanie wyniesie 525 781 zł. 

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Steklin dofinansowanie 

to PROW w kwocie 77 286 zł, wsparcie K-PMIS około 30 000 zł. 

 

Głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Czernikowo na lata 2021-2031. 

Jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 



Wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27stycznia2021 r.   

typ Głosowaniejawneimienne większość zwykła 

 

Podsumowanie 

 

status ilość Procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanychgłosów 13 86,58 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanychgłosów 2 13,32% 

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 ZA 

7 Lewandowska Bogumiła ZA 

8 Łopuszyński Andrzej nieobecny 

9 Murszewska Beata nieobecna 

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 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

Właściciele nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 317/7, 

położonej w obrębie Czernikowo o powierzchni 0,3836 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie 

prowadzi księgę wieczystą nr WL1L/00018701/9, zwrócili się do Wójta Gminy Czernikowo z 

wnioskiem o nieodpłatne przejęcie przez Gminę Czernikowo w/w nieruchomości. Planowana do 

nabycia nieruchomość wykorzystywana jest jako droga wewnętrzna, a po nieodpłatnym przejęciu 

zostanie przeznaczona na drogę gminną. 

Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego oraz postępowaniem wieczystoksięgowym 

poniesie Gmina Czernikowo. 

 Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

Głosowanie Podjęcieuchwały w sprawiewyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

Jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 

Wynik Głosowaniezakończonewynikiem: przyjęto 

 

data 27stycznia 2021 r.   

typ Głosowaniejawneimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość Procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanychgłosów 13 86,58 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanychgłosów 2 13,32 % 

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 ZA 

7 Lewandowska Bogumiła ZA 

8 Łopuszyński Andrzej nieobecny 

9 Murszewska Beata nieobecna 

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 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2021. 

 

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Czernikowo z lat poprzednich. 

Określa on lokalne propozycje działań w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę 

oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu oraz związanych 

ze zjawiskiem przemocy. Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców gminy 

Czernikowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób 

współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, do dzieci  

i młodzieży, a także osób zajmujących się problemami alkoholowymi zawodowo. Głównym 

zadaniem programu jest stworzenie warunków służących zmniejszaniu szkód społecznych  

i ekonomicznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu, a także zapobieganiu 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców 

gminy Czernikowo.  

Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok. 

Zgodnie z art. 18² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wykorzystywane będą jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na 

inne cele.  

Gminny Program na rok 2021 został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami 

oraz potrzebami występującymi na terenie gminy. W świetle powyższego podjęcie uchwały w 

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernikowo na rok 2021 jest 

zasadne. 

 



Głosowanie 
Podjęcie uchwaływ sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2021. 

Jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 

Wynik Głosowaniezakończonewynikiem: przyjęto 

 

data 27stycznia2021 r.   

Typ Głosowaniejawneimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanychgłosów 13 86,58 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanychgłosów 2 13,32 % 

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 nieobecny 

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 wyrażenia woli wyznaczenia linii 
komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem 
jest Gmina Czernikowo oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego. 

Po ogłoszeniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w listopadzie 2020 r. naboru 

wniosków o dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia 

funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej, w związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców 

potrzebami w tym zakresie, Gmina Czernikowo wystąpiła z wnioskiem o objęcie w 2021 r. 

dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej linii komunikacyjnej Czernikówko-Makowiska. 

Gmina Czernikowo jako organizator publicznego transportu zbiorowego przed podpisaniem 

umowy opartej o ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. 

(umowy z operatorem) zobligowana jest do otrzymania zgody na zawarcie tejże umowy przez 

organ stanowiący właściwego organizatora, tj. Rady Gminy Czernikowo, zgodnie z art. 22 

ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej. 

W związku z w/w zadaniem Gmina Czernikowo zobowiązana jest zabezpieczyć środki w 

budżecie gminy na udział własny jako organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10 % 

kwoty deficytu na wskazanej linii komunikacyjnej. 

  

 

Głosowanie 
Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnej 
publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Czernikowo 
oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu drogowego. 

Jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 

Wynik Głosowaniezakończonewynikiem: przyjęto 

 

data 27styczeń2021 r.   

typ Głosowaniejawneimienne większość zwykła 



Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanychgłosów 13 86,58% 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanychgłosów 2 13,32 % 

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 nieobecny 

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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej 
przyjęcia przez Gminę Miasto Torunia realizacji zadań w zakresie przyjmowania 
osób w stanie nietrzeźwości. 

Pan Wójt przedstawił rozwiązanie problemu polegającego na przewożeniu osób w stanie 
nietrzeźwości. Dotychczas przewożenie takich osób zajmowało policji dużo czasu, co 
uniemożliwiało sprawowanie patroli na terenie Gminy. Zawarcie umowy na realizację zadań z 
tego zakresu skróci czas dostarczenia osoby na izbę wytrzeźwień. 

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 



Głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przyjęcia przez 

Gminę Miasto Torunia realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie 

nietrzeźwości. 

Jednostka Rada Gminy od 9.04.2020 

Wynik Głosowaniezakończonewynikiem: przyjęto 

 

data 27stycznia2021 r.   

typ Głosowaniejawneimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanychgłosów 13 86,58 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanychgłosów 2 13,32 % 

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 ZA 

7 Lewandowska Bogumiła ZA 

8 Łopuszyński Andrzej nieobecny 

9 Murszewska Beata nieobecna 

10 Polanowski Dawid ZA 

11 Rutkowski Rafał ZA 

12 Rzymkowska Beata ZA 

13 Sitek Marek ZA 



14 Świdurski Daniel ZA 

15 Tomczyk Joanna ZA 

 
 

11. Wolne głosy i zapytania. 
 
 
12. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy. 


