
 
PROTOKÓŁ 

XXVI Sesja Rady Gminy Czernikowo 

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

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 obecny   

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 15 

wszyscy 15 

procent 100,00 % 

Kworum zostało osiągnięte 

  



PORZĄDEK OBRAD 

1. Sprawy Organizacyjne 

głosowanie Sprawy Organizacyjne 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

0 0 % 

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 ZA 

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 

1.a. otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy 

 

1.b. stwierdzenie prawomocności obrad 

 

1.c. przedstawienie porządku obrad 

 

1.d. wniesienie uwag do protokołu z XXV sesji 

   Nie wniesiono żadnych uwag. 
 

1.e. głosowanie nad wprowadzeniem punktu do porządku obrad uchwały 
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, 

 

1.f. głosowanie nad nowym porządkiem obrad. 

 

         Radni jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad. 

głosowanie głosowanie nad nowym porządkiem obrad. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

0 0 % 

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 ZA 

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 

2. Uroczyste pożegnanie pracowników w związku z przejściem na 
emeryturę. 
 

3. Uroczyste wręczenie stypendiów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia 
dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Czernikowo. 
 

4. Uroczyste wręczenie nagród dla młodzieży z najwyższymi osiągnięciami 
sportowymi z terenu Gminy Czernikowo. 
 

5. Przerwa. 
 

6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Czernikowo za 2020 r. 

     Wójt Gminy przedstawił Radnym sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 
rok. 
 



7. Debata nad raportem o stanie Gminy Czernikowo: 

 

7.a. głosy radnych, 
 

7.b. głosy mieszkańców. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czernikowo 
wotum zaufania za 2020 rok. 

 

Wójt Gminy Czernikowo przedstawił do 31 maja Radzie Gminy Czernikowo raport o 
stanie gminy, który obejmował podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityki, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 
obywatelskiego. Po przeprowadzeniu debaty w tym zakresie wraz z udziałem 
mieszkańców, Rada Gminy Czernikowo postanawia udzielić wotum zaufania organowi 
wykonawczemu. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czernikowo wotum zaufania 
za 2020 rok. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok: 

 

9.a. wystąpienie Wójta Gminy Czernikowo, 

 

9.b. opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za 2020 rok, 

 

9.c. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy i postawienie 
wniosku o udzielenie absolutorium, 
 

9.d. opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium, 
 

9.e. dyskusja 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czernikowo po rozpoznaniu i zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, 
informacją  o  stanie  mienia  jednostki  samorządu  terytorialnego  wraz  z  opinią 
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  która  dotyczy  sprawozdania  z  wykonania budżetu  



Gminy  za  2020  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  Gminy  oraz wysłuchaniu  
ustnych  wyjaśnień  Wójta  i  Skarbnika  Gminy  pozytywnie  oceniła wykonanie budżetu. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Czernikowo za 2020 rok. 

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy  za  2019  rok  oraz  informacji  o  stanie  mienia  gminy, zapoznaniu  się z wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z 
wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium- udziela  się  Wójtowi  Gminy absolutorium za 2019 rok. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo za 
2020 rok. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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 

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

Zwiększa się budżet o kwotę:   
 
- 3 150 zł Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  z tytułu finansowania 
zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z 
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz 
zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,  
- 149 071 zł Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej, 
- 535 102 zł Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, 
Kwiatowej w miejscowości Czernikowo, 
- 15 000 zł Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Steklinek, 
- 17 100 zł Powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo, 
- 701 zł Wpływ odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za 
uszkodzenie pojazdu, 
- 1 000 zł Wpływ odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za 
szkodę powstałą w Szkole Podstawowej w Mazowszu, 
- 48 000 zł Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ogólnopolski program 
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023, 
- 60 000 zł Dotacja przeznaczona na planowane prace budowlane, konserwatorskie i 
restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu, 
- 515 000 zł Likwidacja dzikiego wysypiska odpadów zlokalizowanych w gminie 
Czernikowo, 
- 9 312 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 
szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, 
- 457 016 zł Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w 
Czernikowie – nowe spojrzenie, 



- 24 953 zł Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji 
wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 w roku 
2021 ( Szkoła Podstawowa w Makowiskach), 
- 15 451 zł Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy 
Czernikowo poprzez utworzenie żłobka, 
- W Projekcie  Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w 
Czernikowie  dokonuje się zmian planu w dochodach i wydatkach  między rozdziałami 
80115, 80117, 75085, 
- Zmniejsza się dochody o kwotę 46 209 zł z zadania Budowa naziemnego zbiornika wody 
czystej dla stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osówka wraz z budową przewodu 
zasilającego sieci wodociągowej w miejscowości Witowąż zgodnie z podpisanym 
aneksem nr 3 z dnia 31 maja 2021 roku, kwotę zabezpiecza się z własnych środków. 
 
Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów: 
 
-  3 150 zł Wydatki z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu 
i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego, 
- 196 945 zł wydatki związane z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej ( 149 071 zł środki pozyskane, 47 874 zł wkład gminy 
przesunięcie planu z wydatków dowozu uczniów rozdział 80113), 
- 685 102 zł Wydatki za zadanie Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem 
oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej w miejscowości Czernikowo, 
- 25 000 zł Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Steklinek, 
- 34 200 zł Powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo, 
- 701 zł Wydatki związane z uszkodzeniem pojazdu wpływ odszkodowania przez 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 
- 1 000 zł Wydatki związane ze szkodą powstałą w wyniku zalania Szkoły Podstawowej w 
Mazowszu, 
- 48 000 zł Wydatki w ramach programu priorytetowego usuwania wyrobów 
zawierających azbest 2021-2023,  
- 68 000 zł Planowane prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie  przy 
drewnianej chacie kantora we Włęczu, 
- 515 000 zł Likwidacja dzikiego wysypiska odpadów zlokalizowanych w gminie 
Czernikowo,  
- 9 312 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 
szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, 
- 464 016 zł Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w 
Czernikowie – nowe spojrzenie ( wkład finansowy gminy  7 000 zł) 
- 31 192 zł Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 w roku 2021 – Szkoła 
Podstawowa w Makowiskach, 
- 15 451 zł Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy 
Czernikowo poprzez utworzenie żłobka, 
- 3 000 zł Modernizacja Szkoły Podstawowej w Steklinie ( ponadto dokonano zmian w 
planie wydatków w rozdziale 80101, 80103 w kwocie  63 500 zł na powyższe zadanie), 



- 100 000 zł Wydatki związane z zakupem opału przez poszczególne  jednostki 
oświatowe, 
- 60 000 zł Środki przeznacza się na System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
- 40 000 zł Modernizacja Szkoły Podstawowej w Makowiskach, 
- 12 000 zł Bieżące utrzymanie świetlic na terenie gminy, 
- 33 000 zł Kruszenie kruszywa na potrzeby inwestycji gminnych, 
- 30 000 zł Koszty związane z postepowaniem z zakresu gospodarki nieruchomościami i 
zagospodarowaniem przestrzennym, 
- 29 000 zł Dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby komisariatu policji w 
Dobrzejewicach, 
- 26 000 zł Środki przeznacza się na utrzymanie jednostek OSP ( miedzy innymi zakup 
pralko-suszarki), 
- 300 000 zł Modernizacja dróg gminnych, 
- 8 000 zł Przenosi się z opracowania projektów na Infrastrukturę sportową – boisko przy 
Szkole Podstawowej w Steklinie i zabezpiecza się również kwotę 30 000 zł z powodu 
nieotrzymania dofinansowania  z Kujawsko - Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej,    
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernikowo – etap II zdejmuje się 
plan wydatków wkładu własnego w kwocie 329 000 zł na podstawie złożonych ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych z przeznaczeniem na modernizację 
dróg gminnych, 
- 520 548 zł zdejmuje się plan wydatków z zadania Przebudowa drogi gminnej nr 
101115C w miejscowości Steklin w wyniku otrzymania środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych, 
Wprowadza się środki w kwocie 87 000 zł na pokrycie planowanego deficytu. 
W ramach funduszu sołeckiego Steklin przesuwa się kwotę 1 320 zł (92195.4210) na 
dofinansowanie projektu oświetlenia drogi Steklin. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75023, 60017, 
90013. 
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. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2021- 2031. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Czernikowo na lata 2021- 2031. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/151/2013 z dnia 31 
stycznia 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 
zbywania i wykupu zmienionej uchwałą nr IX/84/2019 Rady Gminy 
Czernikowo z dnia 23 października 2019 roku. 

 

Niniejsza uchwała Rady Gminy stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury 
optymalizacji zadłużenia Gminy. 
 
Rekomendowana forma optymalizacji zadłużenia spowoduje wydłużenie okresu spłaty 
istniejących zobowiązań do roku 2031 i odpowiednią ich strukturyzację co pozwoli 
rozłożyć obciążenia związane z rozchodami równomiernie na kolejne lata budżetowe. 
 



Kwota zadłużenia nie ulega zmianie. 
Gmina w porozumieniu z bankiem dokonuje przesunięcia wykupu 2 serii obligacji: 
a) Seria D13 o wartości 2,0 mln zł, pierwotny termin wykupu 2023r., nowy termin 

wykupu 2031r. 
b) Seria E13 o wartości 0,96 mln zł, pierwotny termin wykupu 2024r., nowy termin 

wykupu 2030 r. 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/151/2013 z dnia 31 stycznia 2013 
roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 
zmienionej uchwałą nr IX/84/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 października 
2019 roku. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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 

15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 

 

Niniejsza uchwała Rady Gminy Czernikowo stanowi formalny początek i podstawę 

prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji 

niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji 

środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek 

i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków 

pieniężnych na spłatę zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z 

realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku.  

 

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy 
bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. 

 

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość 
określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo 
w zakresie płynności finansowej budżetu. 

 

Niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. 
Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych 
obligacji, sposób emisji. 

 

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i 
rozwoju Gminy. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Toruńskiemu. 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
gminy, związki gminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą 
sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w 
tym pomocy finansowej. 

Udzielenie pomocy finansowej ma na celu udział w kosztach utrzymania sieci 
dróg rowerowych w ramach funkcjonującego partnerstwa na rzecz poprawy 



bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców oraz poprawę jakości środowiska 
naturalnego. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: 
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132 C Mazowsze – 
Kijaszkowo” – przygotowanie dokumentacji technicznej. 

 

Rada Gminy Czernikowo uznaje za celowe przekazanie pomocy finansowej Powiatowi 
Toruńskiemu na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132 C 
Mazowsze – Kijaszkowo” – przygotowanie dokumentacji technicznej.   
Udzielenie pomocy finansowej wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej na terenie 
gminy Czernikowo. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: „Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej Nr 2132 C Mazowsze – Kijaszkowo” – przygotowanie dokumentacji 
technicznej. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: 
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132 C Mazowsze”. 

 

Rada Gminy Czernikowo uznaje za celowe przekazanie pomocy finansowej Powiatowi 
Toruńskiemu na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132 C 
Mazowsze”. Udzielenie pomocy finansowej wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej 
na terenie gminy Czernikowo. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: „Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej Nr 2132 C Mazowsze”. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 C w zakresie budowy przejść dla 
pieszych”. 

 

Rada Gminy Czernikowo uznaje za celowe przekazanie pomocy finansowej Powiatowi 
Toruńskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044C w zakresie budowy 
przejść dla pieszych”.  
Udzielenie pomocy finansowej wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej na terenie 
gminy Czernikowo. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2044 C w zakresie budowy przejść dla pieszych”. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 



data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 od drogi krajowej Nr 10 do 
zakresu budowy przejść dla pieszych”. 

 
 



Rada Gminy Czernikowo uznaje za celowe przekazanie pomocy finansowej Powiatowi 
Toruńskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 od drogi krajowej Nr 
10 do zakresu budowy przejść dla pieszych”. 
Udzielenie pomocy finansowej wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej na terenie 
gminy Czernikowo. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2044 od drogi krajowej Nr 10 do zakresu budowy przejść dla pieszych”. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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 

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zadanie 
inwestycyjne pod nazwą „Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej 
łuku tęczowego kościoła św. Marcina w Mazowszu” przy zabytku Kościoła 
pw. św. Marcina wpisanym do rejestru zabytków, adres Mazowsze 1, 
Gmina Czernikowo”. 
 

Dnia 30.09.2020 r. Parafia Rzymsko-Katolicka św. Marcina w Mazowszu, 

reprezentowana przez ks. Proboszcza Zbigniewa Kwiatkowskiego, złożyła ponowny 

wniosek do Wójta Gminy Czernikowo o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dn. 

26.10.1998 r. decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 417/A, na zadanie 

inwestycyjne pod nazwą „Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej łuku 

tęczowego kościoła św. Marcina w Mazowszu”. Odpowiednie środki zostały 

zabezpieczone w budżecie Gminy Czernikowo na 2021 rok, a wniosek złożony dn. 

30.09.2021 r. został uznany za zasadny i spełniający kryteria określone w uchwale Rady 

Gminy Czernikowo Nr IV/9/2010 z dn. 23 grudnia 2010 roku zmienionej uchwałą Rady 

Gminy Czernikowo Nr VI/33/2015 z 27 marca 2015 roku. Rada Gminy Czernikowo 

podjęła decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości określonej w uchwale. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej łuku tęczowego kościoła św. 
Marcina w Mazowszu” przy zabytku Kościoła pw. św. Marcina wpisanym do rejestru 
zabytków, adres Mazowsze 1, Gmina Czernikowo”. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 
Czernikowo do Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”. 

 

Uchwała ma na celu przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”, która 

zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych: 

− działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków i 
pracowników; 

− prowadzi działalność społeczną, sportowo-turystyczną i oświatowo-
kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego; 

− prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferach działań publicznych 
zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Spółdzielnia zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, odbudowuje 

i podtrzymuje u nich umiejętność uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz 

pełnienia ról społecznych, odbudowując zdolności do samodzielnego świadczenia pracy. 

Spółdzielnia powołana została uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XL/450/2013 z dnia 20 



września 2013 r. Wówczas została powołana przez dwie osoby prawne: Gminę Lubicz i 

Gminę Obrowo. W związku z wystąpieniem z członkostwa w spółdzielni Gminy Obrowo, 

aby zapewnić stabilność spółdzielni, zapewniając niezbędne zasoby organizacyjne i 

finansowe Wójt Gminy zdecydował, aby Gmina Czernikowo przystąpiła do Spółdzielni 

Socjalnej „Lubiczanka”. Gmina Lubicz, jako założyciel Spółdzielni ma bezpośredni wpływ 

na jej sposób funkcjonowania, w tym również na zakres realizowanych usług, co 

pozwala, prócz aktywizacji zawodowej pracowników spółdzielni, realizować usługi 

trudno dostępne dla jednostek organizacyjnych. Gmina Czernikowo ma w planach 

korzystać z usług transportu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czernikowo. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czernikowo 
do Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 



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 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów i akcji przez Wójta Gminy Czernikowo w spółkach prawa 
handlowego. 
 

Uchwała określa ogólne zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez 

Gminę ̨ Czernikowo, zarówno w formie wkładów pieniężnych jak i niepieniężnych do 

spółek w oparciu o ustawę Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1526 t. j.). 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 

zwykłego zarządu, dotyczących m.in. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 

udziałów i akcji przez wójta. Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 

r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) do wnoszenia wkładów oraz 

obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 

2020 r. poz. 1526 t. j.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2020 r. poz. 1740 t. j.) z 

zastrzeżeniem innych ustaw, natomiast w zakresie zbycia akcji i udziałów ww. ustawa, w 

art. 12 ust. 2, nakazuje odpowiednie stosowanie regulacji art. 11-16 ustawy z dnia 16 

grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 

t. j.). 

Z uwagi na powyższe projekt uchwały ma charakter ogólny. Rada Gminy Czernikowo, 

jako organ stanowiący, określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, 

natomiast dokonywanie poszczególnych czynności w tym zakresie należy do 

kompetencji Wójta Gminy Czernikowo, który jest organem wykonawczym i stosownie 

do przepisów wykonuje uchwały rady oraz gospodaruje mieniem komunalnym. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji 
przez Wójta Gminy Czernikowo w spółkach prawa handlowego. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 



data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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 

24. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji 
wniesionej przez partię Przebudzeni Konsumenci z dnia 5 maja 2021 r. 

 

W dniu 5 maja 2021 r. do biura podawczego Urzędu Gminy Czernikowo wpłynęło 

pismo adresowane do Wójta Gminy Czernikowo dotyczące prośby o podjęcie 

współpracy z wnioskodawcą oraz podjęcia uchwały w sprawie zakazu stosowania 



środków na bazie glifostatu na terenie Gminy Czernikowo. Wnioskodawcami byli partia 

w organizacji Przebudzeni Konsumenci oraz Stowarzyszenie Konfederacja Rolniczo 

Konsumencka. 

Pismo należy zakwalifikować jako petycję w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o 

petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).  

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 12 maja 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

postanowiła rekomendować Radzie Gminy podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia 

bez rozpatrzenia petycji wniesionej przez partię Przebudzeni Konsumenci z dnia 5 maja 

2021 r. Wniesiona petycja zawiera braki formalne, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o 

petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu 

wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w 

petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą 

podmiot wnoszący petycję oraz wskazać miejsca zamieszkania albo siedzibę podmiotu 

wnoszącego petycje oraz adres. Z treści petycji wynika, że wnosi ją partia w organizacji 

pn. Przebudzeni Konsumenci. Z zebranych informacji wynika, iż organizacja dopiero 

zamierza się zarejestrować jako partia. Oznacza to, iż podmiot ten nie istnieje w obrocie 

prawnym. Ponadto osoba podpisana nie została określona jako upoważniona do 

reprezentacji tego podmiotu. W treści pisma pojawia się informacja, iż wnioskodawcą 

jest również Stowarzyszenie Konfederacja Rolniczo Konsumencka, natomiast brak jest 

wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz 

adresu do korespondencji. Wobec powyższego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach 

z dnia 11 lipca 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) jeżeli petycja nie spełnia wymogów, 

o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 

Po rozpatrzeniu petycji i rekomendacji Komisji Rada Gminy uznała pozostawić bez 

rozpatrzenia petycję wniesioną przez partię Przebudzeni Konsumenci. Niemniej Rada 

Gminy Czernikowo postanawia bliżej zapoznać się z tematem szkodliwości stosowania 

glifostatu oraz rozważa podjęcie stanowiska przeciwko stosowaniu tej substancji na 

terenie gminy w przyszłości. 

Jednocześnie celem zawiadomienia wnioskodawców o sposobie załatwienia petycji 

przekazuje się uchwałę wnioskodawcom wraz z uzasadnieniem. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wniesionej 
przez partię Przebudzeni Konsumenci z dnia 5 maja 2021 r. 



wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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 

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego 
zmiany nawierzchni drogi gminnej nr 101105 C w kierunku Trutowa oraz 
101144 C w kierunku Dąbrówki na asfaltową. 



 

W dniu 27 kwietnia 2021 r. na adres Urzędu Gminy Czernikowo wpłynęło pismo 

adresowane do Wójta Gminy Czernikowo dotyczące zmiany nawierzchni drogi gminnej 

nr 101105C w kierunku Trutowa oraz 101144C w kierunku Dąbrówki na asfaltową. 

Wnioskodawcami byli Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Liciszewy oraz Sołtys i Rada Sołecka 

Sołectwa Kijaszkowo oraz Radna Sołectwa Kijaszkowo i Liciszewy. 

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 12 maja 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

postanowiła rekomendować Radzie Gminy podjęcie uchwały o nieuwzględnieniu 

wniosku biorąc pod uwagę uwarunkowania finansowe, poprzez konieczność ujęcia 

zadania w uchwale budżetowej, na co jednak w dacie rozpatrzenia wniosku nie można 

liczyć.  

Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku i rekomendacji Komisji Rada Gminy 

uznała podjąć uchwałę o nieuwzględnieniu wniosku. 

Remonty i budowy dróg gminnych wykonywane są na terenie Gminy Czernikowo 

sukcesywnie. Wyznaczanie najbardziej pilnych zadań remontowych i inwestycyjnych jest 

przedmiotem uzgodnień i dyskusji, w tym ustaleń z sołtysami wsi, radnymi i 

mieszkańcami. Każdego roku, w miarę możliwości finansowych Gminy, wykonywane są 

remonty i budowa tych odcinków dróg, które najbardziej tego wymagają. 

Jednocześnie należy stwierdzić, że przy tak rozbudowanej sieci dróg, Gmina 

Czernikowo z własnych środków finansowych nie jest w stanie realizować utrzymania, 

remontów, budowy i przebudowy infrastruktury drogowej w zakresie 

satysfakcjonującym wszystkich użytkowników. Dlatego też Gmina stara się pozyskiwać 

jak najwięcej środków zewnętrznych na ten cel. 

Nawiązując do drogi w Liciszewach zgłoszonej we wniosku, trudno nie zgodzić się  

z przedstawioną w niej argumentacją co do konieczności poprawy jakości tej drogi. 

Mając na uwadze stan drogi, Gmina Czernikowo ma w planach złożyć wniosek  

o przyznanie funduszy w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na 

przebudowę drogi gminnej nr 101105C oraz 101144C. Szacowany koszt inwestycji 



wynosi  

3 mln złotych.  

W celu zrealizowania przedsięwzięcia prowadzona jest procedura wydania decyzji  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Następnie procedowana będzie 

procedura wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz próba 

pozyskania zgód właścicieli nieruchomości przylegających do drogi na nieodpłatne 

przekazanie gruntu na poszerzenie pasa drogowego. Po uzyskaniu wyżej wymienionych 

decyzji i zgód nastąpi etap projektowania inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na 

budowę 

Realizacja planowanej inwestycji w kolejnych latach nastąpi w przypadku 

pozyskania dotacji zewnętrznej, posiadania środków własnych, a także uzyskania zgód 

właścicieli przylegających nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany nawierzchni 
drogi gminnej nr 101105 C w kierunku Trutowa oraz 101144 C w kierunku Dąbrówki 
na asfaltową. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 92.86 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 1 7.14 % oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

1 6.67 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman nieobecny 

2 Duszyński Bartłomiej ZA 

3 Duszyński Lech ZA 

4 Fajfer Halina PRZECIW 

5 Felchnerowska Wiesława ZA 



6 Kasprowicz Mieczysław ZA 

7 Lewandowska Bogumiła ZA 

8 Łopuszyński Andrzej ZA 

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 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Czernikowo w 2021 roku. 

Art. 11a  Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r., zobowiązuje 
Radę Gminy do przyjęcia, w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  corocznie do dnia 31 marca.  
Przyjęty „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Czernikowo stanowi załącznik do  
niniejszej uchwały. Uchwalenie programu stanowi wypełnienie obowiązku o, 
którym mowa w art. 11 ust. 1 wymienionej Ustawy, która obliguje gminę do 
zapewnienia opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności 
tych zwierząt a także do ich wyłapywania. Przedmiotowy program określa także 
wysokość środków finansowych przewidzianych w planie finansowym Gminy 
Czernikowo w danym roku budżetowym. Projekt powyższego programu został 
pozytywnie zaopiniowany przez Inspekcję Weterynaryjną Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Toruniu oraz Koła Łowieckie  posiadające swoje obwody łowieckie   
na terenie Gminy Czernikowo.  Przyjęcie powyżej Uchwały uwzględnia  
rozstrzygnięcie nadzorcze  nr 43/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 
kwietnia 2021 r stwierdzające nieważność uchwały nr XXIV/197/2021 Rady Gminy 
Czernikowo z dnia 10 marca 2021 r.  w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na rok 2021 r. 
 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Czernikowo w 2021 roku. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 



data 30 czerwca 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 nieobecny 

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 ZA 

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 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii 
komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których 
organizatorem jest Gmina Czernikowo oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 



    18 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ze 
środków tego Funduszu dofinansowywane jest przywracanie lokalnych połączeń 
autobusowych. Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne 
niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz 
linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy. 

Po ogłoszeniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2021 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 komunikacyjnych:  

1. Czernikowo - Pokrzywno - Ograszka – Czernikowo 

2. Czernikowo - Jackowo - Steklinek – Czernikowo 

3. Czernikowo - Mazowsze - Liciszewy – Czernikowo 

4. Czernikowo - Makowiska - Osówka – Czernikowo 

5. Czernikowo - Czernikówko - Czernikowo - Zimny Zdrój – Czernikowo 

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. 

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2020 r. poz. 713 z późn. zm.) gminy mogą zawierać porozumienie międzygminne w 
sprawie powierzenia jednej z nich określonych zadań, do której zaliczany jest m.in. 
lokalny transport zbiorowy w przypadku organizowania publicznego transportu 
zbiorowego w graniach administracyjnych dwóch lub więcej organizatorów (Gmina 
Czernikowo i Gmina Kikół). 

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 sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych 
publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina 



Czernikowo oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2021 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 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman nieobecny 

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 ZA 

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 



28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień 
do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym 
transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Czernikowo oraz w 
sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie. 

Gmina Czernikowo zgodnie z  przepisem art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ) jest 
organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w 
gminnych przewozach pasażerskich. 

W wyniku ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o 
dofinansowanie w 2021 r. zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Gmina Czernikowo wystąpiła z 
wnioskiem o dofinansowanie na realizację zadań własnych w zakresie przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  

Wniosek złożony przez Gminę Czernikowo został rozpatrzony pozytywnie.  

W świetle przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym ustalenie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym  
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach 
pasażerskich należy do właściwości Rady Gminy. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych 
przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym 
organizowanym przez Gminę Czernikowo oraz w sprawie ustalenia Regulaminu 
przewozów w tym transporcie. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2021 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 % 

Wyniki imienne 

 



lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman nieobecny 

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 ZA 

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 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Czernikowo od 
Gminy Kikół części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu 
zbiorowego. 
 

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Gminy mogą zawierać porozumienie międzygminne w 
sprawie powierzenia jednej z nich określonych zadań, do której zaliczany jest m.in. 
lokalny transport zbiorowy. Gmina Czernikowo uzyskała dofinasowanie w konkursie 
ogłoszonym przez Wojewodę o dopłatę w ramach Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  W przypadku organizowania 
publicznego transportu zbiorowego w  graniach administracyjnych dwóch lub więcej 
organizatorów (Gmina Czernikowo i Gmina Kikół), by spełniać warunki konkursu, 
niezbędne jest zawarcie Porozumienia.  

 
Dotyczy to następujących tras:  

L.p. Nr linii Relacja 
Wjeżdża dodatkowo 
do gminy  

1. 28049 Czernikowo - Pokrzywno – Ograszka – Czernikowo Kikół 

2. 28051 Czernikowo – Mazowsze – Liciszewy - Czernikowo Kikół 

3. 28052 Czernikowo – Makowiska – Osówka - Czernikowo Kikół 



 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Czernikowo od Gminy Kikół 
części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2021 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 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman nieobecny 

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 ZA 

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 



30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Czernikowo na rok szkolny 2021/2022. 

 
Artykuł 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2248), który wszedł w życie 3 

grudnia 2019 r. reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i 

uczniów do szkół. Określa też wzór na obliczenie kosztów jednorazowego przewozu. 

Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie : 

właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia w 

drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, 

uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Ceny paliwa w Gminie Czernikowo na 

dzień 31.05.2021 roku wynosiły: 

Stacje 
benzynowe w 
Gminie 
Czernikowo 

Rodzaj paliwa i cena za jednostkę 

Etylina 95 Olej napędowy Gaz LPG 

Shell 5,42 zł 5,42 zł 2,39 zł 

Stacja Gazowa 
LPG 

- - 2,39 zł 

Średnia cena 5,42 zł 5,42 zł 2,39 zł 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Czernikowo na rok szkolny 2021/2022. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2021 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 % 

Wyniki imienne 

 



lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman nieobecny 

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 ZA 

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 

31. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty za pobyt oraz opłaty za wyżywienie w Żłobku „Bajkowa Kraina” w 
Czernikowie. 

W związku ze wzrostem kosztów żywienia tj. wzrostem cen produktów 
żywnościowych niezbędne jest podwyższenie opłat za wyżywienie ponoszonych przez 
rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka.  
Opłata za pobyt pozostaje w niezmienionej wysokości 1 zł.  
Wyliczenie kosztu utrzymania dziecka w żłobku miesięcznie: 

6,13 zł os./dzień x 21 dni (średnia ilość dni w miesiącu) = 128,73 zł – stawka 
obowiązująca od 01.01.2021 r. - 31.08.2021 r. 7,20 zł os./dzień x 21 dni = 151,20 zł – 
stawka obowiązująca od 1.09.2021 r.  

Ustalona kwota dziennego wyżywienia dziecka w żłobku w wysokości 6,13 zł, 
ponoszona przez rodziców/opiekunów prawnych nie wystarcza na  pokrycie 
całościowych kosztów wyżywienia dziecka w żłobku.  

Przeprowadzono rozeznanie cenowe w żłobkach na terenie województwa kujawsko- 
pomorskiego i ustalono, że średnia oplata za wyżywienia dziecka w żłobkach mieści 
się w przedziale 6,00 zł – 10,80 zł. 



Od dnia 1.09.2021 r rodzice/opiekunowie prawni będą uiszczać opłatę za wyżywienie 
w wysokości 7,20 zł os./dzień oraz opłatę miesięczną za pobyt w wysokości 1 zł. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
pobyt oraz opłaty za wyżywienie w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2021 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 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman nieobecny 

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 ZA 

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 

32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Czernikowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. 

 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Czernikowo, zwanego dalej POŚ, jest realizacja przez Gminę polityki ochrony 
środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych 
i programowych. POŚ stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 
środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska 
i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego. Jest też wypełnieniem 
obowiązku Gminy w zakresie sporządzania dokumentów strategicznych 
i programowych. Pozwoli również władzom Gminy na bieżąco kontrolować stan 
środowiska oraz planować na tej podstawie działania służące ochronie środowiska. 

Projekt POŚ został poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, co wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.), zwanej 
dalej Ustawą ooś. 

W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
sporządzona została Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu 
ochrony środowiska dla Gminy Czernikowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 
2028” (zwana dalej Prognozą oddziaływania POŚ) zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy ooś. 
Zawartość i stopień szczegółowości dokumentu został ustalony z organami, o których 
mowa w art. 57 i 58 Ustawy ooś tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 
Bydgoszczy (pismo znak: WOO.411.116.2020.MD1 z dnia 10 sierpnia 2020 r.) i 
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy (pismo znak: 
NNZ.9022.1.292.2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r.).  

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy ooś projekt POŚ  wraz z Prognozą oddziaływania 
POŚ został przekazany do opiniowania przez organy, o których mowa w art. 57 i 58 
Ustawy ooś. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo znak: 
WOO.410.50.2021.KB z dnia 17 marca 2021 r.) i Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny w Bydgoszczy (pismo znak: NNZ.9022.1.81.2021 z dnia 24 lutego 2021 r.) 
zaopiniowały dokumenty pozytywnie i bez uwag. 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy ooś w ramach procedury oceny oddziaływania na 
środowisko został zapewniony udział społeczeństwa. Informację o rozpoczęciu procesu 
konsultacji społecznych oraz wyłożeniu dokumentów do publicznego wglądu podano do 
wiadomości poprzez obwieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej, stronie 
internetowej Gminy Czernikowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernikowo. 
Konsultacje społeczne dokumentów trwały 21 dni do dnia 12 marca 2021 r.  

W ramach przeprowadzonych konsultacji do projektu POŚ dla Gminy Czernikowo 
wraz z Prognozą oddziaływania POŚ nie wpłynęły uwagi. 

Projekt POŚ został przesłany do zaopiniowania Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 
Uchwałą Nr 379/2021 z dnia 24 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Toruńskiego pozytywnie 



zaopiniował ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czernikowo na lata 2021 - 2024 
z perspektywą do roku 2028 r.” 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Czernikowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2021 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 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman nieobecny 

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 ZA 

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 

33. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego. 
 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) wprowadza się zmiany w 
art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2133 z późn. zm.) poprzez dodatnie ust. 1 e w brzmieniu:  Rada Gminy  określa, w 
drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór 
deklaracji , o której mowa w ust.1. Zgodnie z art. 38 tej ustawy wzory wniosku i deklaracji 
mają obowiązywać od 1 lipca 2021 r. dlatego niezbędnym jest skrócenie okresu 
ogłoszenia uchwały i obowiązywanie wzorów już od tego dnia. Dzięki temu wnioski 
zawierające wymagane dane będą mogły być skutecznie składane od 1 lipca br. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2021 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 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman nieobecny 

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 ZA 

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 

34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii 
Rozwoju Gminy Czernikowo na lata 2022-2030 oraz określenia 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu 
strategii, w tym trybu konsultacji. 

 

W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 
15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378). Celem ustawy jest uporządkowanie 
krajowego systemu dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i 
zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie efektywności programowania 
i realizacji strategii, polityk i programów. Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu 
zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych 
strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej. Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie 
krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Określiła 
również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania i zakresu 
merytorycznego. Dzięki temu gmina może przygotowywać strategię, która będzie 
pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu 
zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywny instrument pozyskiwania 
środków zewnętrznych. Obecnie funkcjonujący dokument strategiczny określający 
długofalowy rozwój gminy stał się nieaktualny ze względu na wspomniane zmiany 
prawne, ale przede wszystkim zmieniającą się sytuację gospodarczą, społeczną i 
przestrzenną gminy, jak i w jej otoczeniu. Nowe są problemy, potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców oraz innych interesariuszy gminy. Zmiany zaszły również na poziomie 
dokumentów strategicznych szczebla krajowego i  regionalnego, skąd potrzeba 
powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w 
dokumentach nadrzędnych. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla gminy jest 
możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych 
instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy 



budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027. W związku z tym, konieczne jest 
reagowanie na nowe warunki rozwojowe i opracowanie strategii rozwoju gminy 
w oparciu o znowelizowane przepisy (dokument, o którym mowa w art. 10e ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z 
późn. zm.). Strategia, w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego 
określającego długofalowy rozwój gminy, będzie wiązać planowanie społeczno-
gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony 
rozwój gminy. Dokument określi ramy finansowe dla jego realizacji oraz potencjalne 
źródła finasowania.  
Strategia Rozwoju Gminy Czernikowo na lata 2022-2030 stanowi podstawę do 
zrównoważonego i harmonijnego zarządzania przyszłością gminy w perspektywie do 
roku 2030. Stanowi wizje rozwoju i scenariusz działań uwzględniający wszystkie aspekty 
życiowe mieszkańców oraz wyznacza kierunki dla procesów i programów realizowanych 
w gminie Czernikowo w kolejnych latach. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy 
Czernikowo na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i 
harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2021 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 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman nieobecny 

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 ZA 

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 

35. Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

 

Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 
  
Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Czernikowo 

w zakresie nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości, wydzierżawiania, 

wynajmowania i użyczania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do lat 3, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Czernikowo; 

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Czernikowo; 

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czernikowo; 

4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. 

 

§3. Podstawą do nabycia, zbycia, zamiany nieruchomości gruntowych oraz lokali 

mieszkalnych i użytkowych, ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 

3 lata lub na czas nieoznaczony, oraz obciążania nieruchomości jest zarządzenie Wójta.  

 

Rozdział 2. 



Zasady nabywania nieruchomości  

§ 4. 1.Wójt może nabywać prawo własności bądź prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości na: 

1) potrzeby inwestycyjne gminy; 

2) na cele związane z rozwojem gminy; 

3) cele związane z realizacją zadań własnych gminy; 

4) realizację urządzeń infrastruktury technicznej; 

5) realizację innych uzasadnionych celów publicznych. 

 

2. Nabycie nieruchomości do mienia gminnego może nastąpić w drodze: 

1) nieodpłatnego przekazania; 

2) darowizny; 

3) odpłatnie; 

4) zamiany, 

5) zrzeczenia się, 

6) spadku, 

7) zapisu, 

8) licytacji komorniczej. 

3. Nabycie nieruchomości  może zostać dokonane w ramach środków przeznaczonych 

na te cele w uchwale budżetowej. 

4. Nabycie nieruchomości należy poprzedzić rokowaniami przeprowadzonymi między 

Wójtem a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. W rokowaniach 

ustalone zostaną szczegółowe warunki nabycia. 

5. Jeżeli czynność prawna przewiduje cenę nabycia, to ustalana jest ona pomiędzy 

stronami, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. 

6. Z przeprowadzonych rokowań strony sporządzają protokół stanowiący podstawę 

do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.  

Rozdział 3. 

Zasady zbywania, zamiany nieruchomości i oddawania w użytkowanie wieczyste 

§ 5. 1.Wójt może zbywać i oddawać w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

wchodzące w skład zasobu mienia gminnego, jeżeli jest to ekonomicznie lub społecznie 

uzasadnione a nieruchomości te są zbędne do realizacji zadań Gminy. 

2. Zbycie nieruchomości może nastąpić w drodze: 

1) sprzedaży nieruchomości; 

2) oddania w użytkowanie wieczyste; 

3) zamiany. 



§ 6. 1.Nieruchomość zbywa się oraz oddaje w użytkowanie wieczyste w trybie i na 

zasadach przewidzianych w ustawie i przepisach wykonawczych. 

2. Zbywanie nieruchomości w trybie przetargowym będzie następować na zasadach 

określonych w ustawie. 

3. O formie przetargu decyduje Wójt. 

4. W przypadku zbywania nieruchomości w trybie bezprzetargowym, zbycie ich 

następować będzie za cenę ustaloną po przeprowadzeniu rokowań, jednakże nie niższą 

od ich wartości rynkowej. 

§ 7. 1. Zamiany nieruchomości dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami 

Gminy. 

2. Nieruchomości gruntowe mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości 

stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. 

3. Dokonując zamiany bierze się pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości 

według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

4. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości lub lokali stosuje się 

dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. 

5. Zasady określone ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio w przypadku zamiany własności 

nieruchomości dla wzajemnej zamiany praw użytkowania wieczystego. 

6. Zamiany nieruchomości dokonuje się po uprzednim przeprowadzeniu rokowań, w 

których uzgadnia się istotne postanowienia przyszłej umowy. 

7. Zamiana własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego na prawo 

własności, prawa własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego 

dokonywana między Gminą a inną jednostką samorządu terytorialnego, bądź między 

Gminą a Skarbem Państwa może następować bez dokonywania dopłat w przypadku 

różnej wartości zamienianych nieruchomości. Zawarcie takiej umowy zamiany wymaga 

uprzedniej zgody Rady. 

Rozdział 4. 

Zasady obciążania nieruchomości 

§ 8. 1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być obciążone 

ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób fizycznych i prawnych. Zarządzenie w 

przedmiocie obciążenia nieruchomości wydaje Wójt i nie wymaga to zgody Rady. 

2. Obciążanie nieruchomości następować będzie według zasad określonych w 

przepisach powszechnie obowiązujących. 



3. Obciążenie nieruchomości może polegać na: 

1) ustanowieniu hipoteki, 

2) ustanowieniu służebności gruntowej,  

3) służebności przesyłu w rozumieniu art. 305 1 do 305 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny, 

3) oddaniu nieruchomości w użytkowanie. 

4. W przypadku ustanawiania na rzecz gminy ograniczonych praw rzeczowych należy 

stosować odpowiednio zasady dotyczące nabywania nieruchomości, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej. 

Rozdział 5. 

Zasady wydzierżawiania, wynajmowania, użyczania, użytkowania nieruchomości 

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania 

nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.  

2. Wójt może bez zgody Rady zawierać kolejne umowy dzierżawy, najmu i użyczenia, 

których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w przypadku gdy wcześniejsze umowy 

były zawarte na czas oznaczony do 3 lat.  

3. Umowy, o których mowa w ust. 2 zawiera Wójt, jeżeli wnioskodawca nie zalega 

z płatnościami wynikającymi z poprzedniej umowy. 

4. Wysokość stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących 

własność Gminy ustala Wójt w drodze zarządzenia z podziałem na różne formy 

korzystania z nieruchomości.  

5. Nieruchomości oddaje się w dzierżawę, najem i użyczenie na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w trybie przetargowym, zgodnie z przepisami 

ustawy. 

głosowanie Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 
lata lub na czas nieoznaczony. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2021 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 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Borucki Roman nieobecny 

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 ZA 

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 

36. Wolne głosy i zapytania. 
 

37. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy. 

 
 

 

 


