
PROTOKÓŁ 

XXV Sesja Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia2021 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 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 93,32% 

Kworum zostało osiągnięte 

  



 

PORZĄDEK OBRAD 

1. Sprawy Organizacyjne 

 

głosowanie Sprawy Organizacyjne 

jednostka Rada Gminy 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28  kwietnia 2021 r.   

typ Głosowanie jawne imienne większość Zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość Procent 

ZA 12 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 79,99 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 3 19,98% 

Wyniki imienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman ZA 

2 Duszyński Bartłomiej -- 

3 Duszyński Lech ZA 

4 Fajfer Halina -- 

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 XXV Sesji Rady Gminy 

 

b. stwierdzenie prawomocności obrad 

 

    c. przedstawienie porządku obrad 

 

    Radni jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad. 

 

    d. wniesienie uwag do protokołu z XXIV sesji 

 

Nie wniesiono żadnych uwag. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.  

Zwiększa się budżet o kwotę:    

- 162 000 zł dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów, 

- 517 463 zł środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Steklin”,  

- 6 196 zł transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji 

telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2, 

- 500 zł realizacja programu „Wspieraj Seniora”, 



- 2 020 zł środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku 

epidemii Covid-19, 

- 824 zł wpływ odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzenie 

pojazdu, 

- 3 000 zł „Czyste Powietrze” – za wydawanie zaświadczeń przez gminę o dochodach na 

potrzeby programu, 

- 23 000 zł „Czyste Powietrze” – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, którego 

celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 

wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, 

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami 80104; 85154 mających na celu 

zabezpieczenie środków na dożywianie oraz zakup w partnerstwie gminy Lubicz, Obrowo, 

Czernikowo drona niezbędnego do monitorowania bezpieczeństwa, jakości powietrza i 

środowiska. 

Przeniesienie planu z działu 80104 ( Przedszkole) na 85516 ( System opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3) kwoty 2 000 zł. 

- 5 000 zł modernizacja stacji uzdatniania wody w Osówce, Czernikowie i Nowogródku w 

zakresie wymiany elementów uzdatniających wodę,  

- 40 000 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w związku z brakiem wpływu zaliczki 

w miesiącu kwietniu z tytułu realizowanego projektu RPO WK-P, 

- 8 100 zł zwiększenie wkładu własnego gminy za usługi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 

Wprowadza się środki w kwocie 53 100 zł na pokrycie planowanego deficytu. 

Wójt Gminy Czernikowo podkreślił, że wszystkie przytoczone zmiany mają odzwierciedlenie 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. 

jednostka Rada Gminy 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28  kwietnia 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 93,32 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6,66 % 

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 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Czernikowo na lata 2021- 2031. 



głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na 

lata 2021- 2031. 

jednostka Rada Gminy 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 kwietnia 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 93,32 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6,66% 

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 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą 

Czernikowo a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar 

Funkcjonalny Torunia. 

1) Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania uchwały. 

Celem podjęcia Uchwały jest wyrażenie zgody na uczestnictwo gminy we współpracy z 

pozostałymi gminami oraz powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia (MOF 

Torunia). Zgodnie z zapisami Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 

roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ (Strategia) przyjętej Uchwałą Nr XXVIII/399/20 Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. Miejskie obszary funkcjonalne 

(MOF) w województwie wyznaczono wokół 5 największych miast. Na II. poziomie wyróżniono 

dwa obszary prowadzenia polityki terytorialnej – toruński i bydgoski. Celem delimitacji obszarów 

funkcjonalnych jest realizacja na ich terenie założeń polityki terytorialnej w latach 2021-2027, 

polegającej m.in. na budowaniu silniejszych relacji wewnętrznych oraz podnoszeniu potencjału 

rozwojowego MOF na bazie miasta rdzenia i otaczających go gmin. Zgodnie z zapisami przyjętej 

Strategii  liderem oraz koordynatorem partnerstwa  MOF jest prezydent ośrodka rdzeniowego. 

Przedmiotowa współpraca stanowi podstawę dla realizacji instrumentu jakim są Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027. Zasady współpracy 

Stron przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) zostaną ujęte w odrębnym 

Porozumieniu.  

2) Przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana. 

Obecnie na szczeblu rządowym i regionalnym trwają prace dotyczące przyszłej perspektywy 

finansowej 2021-2027. Charakter współpracy w ramach partnerstwa oraz kierunki interwencji 

zostaną sprecyzowane przez Partnerów w dokumencie programowym, tj. plan działań/strategia, 

którego szczegółowy zakres określi dokument „Polityka terytorialna województwa kujawsko-

pomorskiego” opracowany przez Samorząd Województwa. Ponadto w założeniach polityki 

terytorialnej określonych w Strategii podkreślono, że instrument ZIT może być realizowany 

wyłącznie w granicach miejskich obszarów funkcjonalnych wskazanych w dokumentach 

strategicznych. Polityka terytorialna jest wyrazem wspólnej odpowiedzialności za ośrodki 

miejskie oraz powiązane z nimi obszary funkcjonale. 

3) Wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym. 

W ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, w dokumencie Strategii, na potrzeby 

realizacji polityki terytorialnej w nowej perspektywie, na II. poziomie polityki terytorialnej  



w województwie kujawsko-pomorskim wyznaczony został, po wcześniejszym uzgodnieniu 

między zainteresowanymi samorządami, MOF Torunia. Podjęcie niniejszej uchwały jest 

wymagane, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu 

potwierdzenia woli uczestnictwa gminy w tej formule współpracy. Z uwagi na odrębność pozycji 

ustrojowej organów powiatu i odmienności w uregulowaniu ich kompetencji, zawarcie 

porozumień przez powiaty nie wymaga zgody organu stanowiącego. 

4) Przedstawienie przewidywanych skutków, np.: społecznych, gospodarczych, finansowych, 

moralnych. 

Współpraca w ramach MOF Torunia ma na celu zwiększenie efektywności podejmowanych 

działań oraz realizację zintegrowanych projektów, odpowiadających w sposób kompleksowy na 

potrzeby oraz problemy rozwojowe ośrodka stołecznego i obszarów powiązanych z nim 

funkcjonalnie. Istotą wdrażania instrumentów polityki terytorialnej w perspektywie 2021-2027 

będzie realizacja partnerskich projektów przyczyniająca się do lepszego wykorzystania 

możliwości zrzeszonych JST. Tak delimitowana przestrzeń stanowi istotną podstawę do 

prowadzenia zintegrowanego zarządzania terytorialnego, jak również umożliwia wzmocnienie 

potencjału i konkurencyjności obszaru na mapie województwa i Polski.   

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Czernikowo a 

pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. 

jednostka Rada Gminy 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 kwietnia 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 93,32 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6,66 % 

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 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Toruński  sp. z o. o. . 

  

Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego  

w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wskazanie różnic między dotychczasowym,  

a projektowanym stanem prawnym: 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) do zadań własnych gminy należą sprawy budownictwa 

mieszkaniowego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g przywołanej ustawy do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: tworzenia i przystępowania do spółek i 

spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, a także określania zasad wnoszenia, 

cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta.  

Wobec powyższego zachodzi konieczność wyrażenia zgody przez Radę Gminy na utworzenie 

przez Gminę Czernikowo spółki pod nazwą „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN - 

Toruński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Udziałowcami spółki będą inne samorządy 

oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. 

Powyższa spółka z udziałem Gminy Czernikowo realizować będzie zadania Narodowego 

Programu Mieszkaniowego wynikające z ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) poprzez wspieranie rozwoju 



mieszkalnictwa społecznego, w tym komunalnego. Podstawowym instrumentem wsparcia 

budownictwa komunalnego w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego jest objęcie przez 

Gminę Czernikowo udziałów  w Spółce za środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa w celu pokrycia kapitału zakładowego Spółki. 

Spółka podejmie działania w celu wybudowania budynków mieszkalnych oraz ich eksploatacji, 

na terenie Gminy Czernikowo. Powołanie spółki jest niezbędne do realizacji tych zadań i 

zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkalnictwa na terenie Gminy Czernikowo.  

Taka forma organizacyjna jest konieczna do skorzystania ze środków zewnętrznych na 

przedsięwzięcia. 

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym, w 

szczególności skutków finansowych: 

Gmina Czernikowo otrzyma wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Czernikowo 

udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Toruński sp. z o.o. 

Wysokość planowanego wkładu pieniężnego Gminy Czernikowo związanego  

z realizacją opisanego wyżej działania, który zostanie pokryty ze środków zewnętrznych to  

3 mln (słownie: trzy miliony) złotych. 

Uchwała nie wymaga uzyskania stosownych opinii i uzgodnień 

 

Radny Kasprowicz podzielił się swoimi wątpliwościami odnośnie budowy mieszkań 

komunalnych oraz zadał pytanie dotyczące poniesienia konsekwencji z tytułu niewywiązania się 

z projektu. 

Radny Borucki zadał pytanie dotyczące wymogów oraz kryteriów jakie muszą spełniać 

potencjalni najemcy mieszkań. 

 

głosowanie 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Toruński  sp. z o. o. . 

jednostka Rada Gminy 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 kwietnia 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 93,32 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6,66 % 

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 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie 

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie 

objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – KZN 

Toruński sp. z o. o. 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego 

w dziedzinie która ma być unormowana oraz wskazanie różnic między dotychczasowym, a 

projektowanym stanem prawnym: 



Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie  

w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Zgodnie natomiast z art. 331 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11) 

minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez 

gminę udziałów lub akcji w: 

1) tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, 

2) istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. 

Wkład pieniężny Gminy Czernikowo do nowotworzonej spółki, który wskazano w punkcie 

1 wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, będzie pokryty ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, o które Gmina wnioskuje w wysokości 

określonej w punkcie 2 przywołanego wyżej wniosku. 

Wsparcie, o którym mowa powyżej udzielane jest gminie na zatwierdzony przez radę gminy 

w drodze uchwały wniosek Wójta, zgodnie z art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 

1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

W związku z zamiarem utworzenia m.in. z udziałem Gminy Czernikowo spółki pod nazwą 

„Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN Toruński sp. z o. o.”, Gmina Czernikowo złoży 

wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa działania 

polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w spółce. 

W celu skorzystania ze wsparcia i kontynuowania działań na rzecz budownictwa 

mieszkaniowego, na terenie Gminy Czernikowo, podjęcie uchwały jest konieczne. 

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w 

tym  w szczególności skutków finansowych: 

Gmina Czernikowo otrzyma wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę 

Czernikowo udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – 

Toruński sp. z o. o. 

Wysokość planowanego wkładu pieniężnego Gminy Czernikowo związanego z  realizacją 

opisanego wyżej działania, który zostanie pokryty ze środków zewnętrznych to 3 mln 

(słownie: trzy miliony) złotych. 



3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub 

dokonanych uzgodnień, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa: 

Uchwała nie wymaga uzyskania stosownych opinii i uzgodnień. 

Radny Kasprowicz zadał pytanie dotyczące finansowania zadania. 

 

głosowanie 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w 

nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – KZN Toruński sp. z o. o. 

jednostka Rada Gminy 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 kwietnia 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 93,32% 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6,66 % 

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 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie. 

W dniu 5 kwietnia 2021 r. na adres e- mail do Urzędu Gminy Czernikowo wpłynęło pismo 

adresowane do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego dotyczące propozycji udziału 

w plebiscycie i rankingu „Lider Usług Publicznych”. Wnioskodawcami byli Service Creator 

Marek Kuch oraz Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc. 

Pismo należy zakwalifikować jako wniosek w rozumieniu art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, który stanowi, iż przedmiotem wniosku mogą 

być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, 

usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia 

potrzeb ludności. 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy 

rozpatruje między innymi wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje 

Komisję skarg, wniosków i petycji. 

Na podstawie § 40 ust. 1 pkt 4  oraz § 54 i  § 55 uchwały Nr V/42/2019 Rady Gminy Czernikowo 

z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czernikowo Przewodniczący 

Rady Gminy Czernikowo przekazał wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jego 

rozpatrzenia.  

Na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła 

rekomendować Radzie Gminy podjęcie uchwały o nieuwzględnieniu wniosku. 

Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku i rekomendacji Komisji Rada Gminy uznała, iż 

budżet Gminy Czernikowo znacząco ucierpiał w związku z konsekwencjami wprowadzenia  w 

kraju stanu epidemii spowodowanej chorobą COVID-19. Dochody Gminy zmalały, co 

spowodowało ograniczenie nowych wydatków oraz zrealizowanie jedynie tych niezbędnych. 

Obecnie Gmina Czernikowo nie jest w stanie wygospodarować środków na przedmiotowe 

przedsięwzięcie. Wobec powyższego Rada Gminy podjęła uchwałę jak wyżej. 

Jednocześnie celem zawiadomienia wnioskodawców o sposobie załatwienia sprawy przekazuje 

się uchwałę wnioskodawcom wraz z uzasadnieniem, pouczając jednocześnie, iż zgodnie z art. 



246 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia 

skargi w trybie określonym w rozdziale 2 Działu VIII Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

 

głosowanie  Podjęcie uchwały w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie. 

jednostka Rada Gminy  

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 kwietnia 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 93,32 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6,66 % 

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 

11. Wolne głosy i zapytania. 

  

Radny Borucki wyraził pozytywną opinię na temat zakupu drona, monitorującego spalanie 

niedozwolonego paliwa oraz zadał pytanie dotyczące konsekwencji dla osób palących śmieci. 

 

Radny Kasprowicz zaproponował czy istnieje możliwość pomocy w zakresie zakupu nowych 

piecy dla mieszkańców. 

 

Sołtys P. Więckowska przypomina o zamontowaniu progu zwalniającego w m. Wygoda. 

 

Pan Wójt prosi o zachęcenie mieszkańców do składania wniosków o usunięcie wyrobów 

azbestowych. 

 

12. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy. 


