
PROTOKÓŁ 

XXX Sesja Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 września 
2021 roku z dnia 29 września 2021 r. 

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

lp nazwisko imie status podpis 

1 Borucki Roman obecny   

2 Duszyński Bartłomiej obecny   

3 Duszyński Lech obecny   

4 Fajfer Halina obecna   

5 Felchnerowska Wiesława obecna   

6 Kasprowicz Mieczysław obecny   

7 Lewandowska Bogumiła obecna   

8 Łopuszyński Andrzej 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. Włączenie punktu do porządku obrad 

 

głosowanie Włączenie punktu do porządku obrad 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 września 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. Sprawy Organizacyjne 

głosowanie Sprawy Organizacyjne 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 września 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.a. otwarcie XXX Sesji Rady Gminy, 
 

2.b. stwierdzenie prawomocności obrad 

 

2.c. przedstawienie porządku obrad 

 

2.d. wniesienie uwag do protokołu z XXIX sesji 

 Nie wniesiono uwag. 
 

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

Zwiększa się budżet o kwotę:  
 
- 44 100 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,  
- 80 853 zł dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach 
funduszu sołeckiego za 2020 rok, 
-77 271 zł dotacja PROW na Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego  
w miejscowości Makowiska – zadanie zrealizowane w  2020 roku, 
- 69 313 zł dotacja ma Modernizację oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – zadanie 
zrealizowane w 2020 roku,  
- 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, 
- 10 000 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie działań 
promocyjnych na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-CoV-2, 
- 14 686 zł wpływ za opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych, 
- 5 750 zł Regiogmina środki na stanowisko do spraw rozwoju przedsiębiorczości listopad 
– grudzień 2021 roku zgodnie z podpisanym aneksem nr 2 w dniu 23.08.2021 rok, 
- 12 957 zł darowizna Fundacji mBank, darowiznę otrzymały dwie szkoły: Szkoła 
Podstawowa w Makowiskch i Szkoła Podstawowa w Steklinie. Środki z darowizny będą 
przeznaczone na realizację projektów „ Matematyka z klimatem i pasją”, „Ułamkowa 
rewolucja”. W ramach projektów przeprowadzone będą zajęcia dydaktyczne dla 
uczniów, a także zostaną zakupione pomoce naukowe. 



- 98 379 zł wpływ  odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za 
szkody powstałe w wyniku nawałnicy w nocy dnia 14.07.2021 na 15.07.2021 rok ( w tym 
55 895 zł za szkody powstałe w jednostkach oświatowych), 
- 21 210 zł kwota wpłacona przez mieszkańców w związku z nadaniem sztandaru Gminie 
Czernikowo, 
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85295 paragraf 2030 o kwotę 14 846 zł  
i o tyle samo po stronie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 1 lipca 2021 Nr WFB.I.3120.3.41.2021 na działalność Klubu Seniora+ w 
Czernikowie. Zmiana wynika z faktu iż planowano, że Klub Seniora+ w Czernikowie 
funkcjonował będzie przez 12 miesięcy, natomiast stan pandemii spowodował 
konieczność zawieszenia zajęć. Klub Seniora funkcjonuje od miesiąca maja 2021 roku. 
Uwolnioną kwotę wkładu własnego z rozdziału 85295 w wysokości 27 977 zł przeznacza 
się na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych rozdział 85510. 
- zmienia się klasyfikację budżetową zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dziennik Ustaw z 29 
lipca 2021 r pod pozycją 1382) 
było 85195.0970   26 476 zł 
winno być 85195.2180   26 476 zł, 
było 75816.6290   2 144 995 zł 
winno być 75816.6100  2 144 995 zł 
 
 
Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów: 
- 44 100 zł finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu 
wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego,  
- 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, 
- 10 000 zł wydatki związane z finansowaniem działań promocyjnych na zwiększenie 
liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-CoV-2, 
- 14 686 zł środki przeznaczone na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
- 5 750 zł Regiogmina środki na funkcjonowanie stanowiska do spraw rozwoju 
przedsiębiorczości listopad- grudzień 2021 rok, 
- 12 957 zł darowizna Fundacji mBank, darowiznę otrzymały dwie szkoły: Szkoła 
Podstawowa w Makowiskch i Szkoła Podstawowa w Steklinie. Środki z darowizny będą 
przeznaczone na realizację projektów „ Matematyka z klimatem i pasją”, „Ułamkowa 
rewolucja”. W ramach projektów przeprowadzone będą zajęcia dydaktyczne dla 
uczniów, a także zostaną zakupione pomoce naukowe. 
- 98 379 zł wydatki związane ze szkodą powstałą w wyniku nawałnicy w nocy dnia 
14.07.2021 na 15.07.2021 (w tym 55 895 zł za szkody powstałe w jednostkach 
oświatowych), 
- 21 210 zł wydatki związane z nadaniem sztandaru Gminie Czernikowo, 



- 750 zł w związku przystąpieniem do partnerskiego projektu „Eu-geniusz na poziomie” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Głównym działaniem projektu są zajęcia dodatkowe dla 
uczniów rozwijając ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu języka 
angielskiego, 
- 15 603 zł środki na realizację zasiłków celowych,  
-19 000 zł środki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
- 20 000 zł modernizacja Szkoły w Makowiskach, 
- 77 271 zł budowa drogi gminnej ulica Świerkowa, 
- 124 113 zł przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, 
Kwiatowej, w miejscowości Czernikowo – roboty dodatkowe (w tym 30 000 zł wkład 
gminy związku z przyznaniem dotacji na Budowę wielofunkcyjnego boiska  sportowego 
w miejscowości Steklin z Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 
2021), 
- z przebudowy drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin  wkład gminy w kwocie  
26 000 zł przeznacza się na: 
10 300 zł budowa chodnika (Starostwo Powiatowe), 
15 700 zł przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, 
Kwiatowej w miejscowości Czernikowo ( wkład gminy zgodny ze złożonym wnioskiem), 
- 1 000 zł usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo, zmiana 
klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków z rozdziału 90095 na 90026, 
-14 000 zł świetlica Makowiska ( projekt techniczny), 
- 500 zł prace przygotowawcze w związku z realizacją zadania Usuwanie odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG 
realizacja przedsięwzięcia 2022 roku, 
- 10 000 zł wydatki związane z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej – rozsądny zysk ( przesunięcie planu z rozdziału 
80113), 
- 9 000 zł  dodatkowy kurs w ramach publicznego transportu zbiorowego  
(przesunięcie planu z rozdziału 80113), 
- w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie Przebudowa przejść dla pieszych 
z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej w miejscowości Czernikowo 
wkład gminy w kwocie  535 102 zł zostaje przesunięty na zadanie Modernizacja dróg 
gminnych 
 (sesja  14.07.2021 rok), 
Dokonuje się przeniesień między zadaniami: 
- z budowy drogi gminnej Czernikówko - Wały kwotę  164 000 zł (60016.6050) 
przeznacza się na budowę drogi gminnej ulicy Świerkowej ( 60016.6050), 
- z montażu instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Osówce  kwotę 
79 700 zł ( 01010.6050) przeznacza się na Budowę naziemnego zbiornika wody czystej 
dla stacji Uzdatniania wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci 
wodociągowej w m. Witowąż, 
Zmiany w planie w ramach funduszu sołeckiego: 
Fundusz sołecki Makowiska z utrzymania dróg kwotę 7 500 zł (60017.4270)  przeznacza 
się na modernizację Szkoły Podstawowej w Makowiskach (80101.6050), 
Fundusz sołecki Kiełpiny z utrzymania dróg kwotę 7 500 zł (60017.4270) przeznacza się 
na modernizację Szkoły Podstawowej w Makowiskach (80101.6050), 



Fundusz sołecki Witowąż  przesunięcie środków 200 zł  ( 92195.4210) na zakup kruszywa 
 ( 60017.4270), z wycieczki kwotę  2 500 zł ( 92195.4300) przeznacza się na zakup kuchni 
gazowej do świetlicy wiejskiej (92109.4210), 
Fundusz sołecki Czernikowo z organizacji imprezy Dnia Dziecka kwotę  3 000 zł 
(92195.4210) na zakup opału dla OSP Czernikowo, 
Fundusz sołecki Liciszewy z utrzymania dróg kwotę 2 490 zł (60017.4270) na zakup 
elementów siłowni zewnętrznej (92195.4210), 
Fundusz sołecki Steklinek z ogrodzenia boiska kwotę  10 000 zł (92195.4210) na remont 
świetlicy wiejskiej (92109.4210)  
Dokonuje się przesunięcia planu z rozdziału 01095 w kwocie 15 000 zł do rozdziału 
75075. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75023, 85154.  
 
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 29 września 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 

4. 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. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 września 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 

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w 

miejscowości Czernikowo. 
  

Właściciel nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 317/3 
położonej w miejscowości Czernikowie wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy 
Czernikowo o nadanie nazwy ulicy drodze stanowiącej działkę nr 317/7, będącej 
własnością Gminy Czernikowo. Przy w/w drodze znajduje się 7 działek przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkalno-usługową, z tego trzy są już zabudowane. W celu ułatwienia 
mieszkańcom spraw związanych z zameldowaniem, prosi o nadanie nazwy 
przedmiotowej ulicy. 

Nadanie nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały, związane jest 
z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości 
przeznaczonych pod zabudowę, położonych w jej sąsiedztwie. Ponadto nadanie nazwy 
ulicy służyć będzie bezpieczeństwu mieszkańców, precyzując lokalizację nieruchomości 
m.in. dla służb ratowniczych, porządkowych itp. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości 
Czernikowo. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 września 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 

6. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Czernikowo na lata 2021-2025” . 

W związku z faktem, iż wieloletni program gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym przyjęty Uchwałą Nr XXV/184/2013 Rady Gminy Czernikowo utracił 
aktualność, zachodzi konieczność opracowania niniejszego programu.  

 
 

 



głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Czernikowo na lata 2021-2025” . 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 września 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 



7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernikowo. 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Celem niniejszej uchwały jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków 

wspólnoty samorządowej oraz regulacja zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernikowo i kryteriów, jakie powinny spełnić 

osoby ubiegające się o wynajem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Czernikowo. 

2. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali będących 

przedmiotem najmu socjalnego i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas 

trwania stosunku pracy, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony. 

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2020 

r. poz. 611); 

2) Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Czernikowo; 

3) najniższej emeryturze –należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury 

ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”; 

4) Wójcie –należy rozumieć Wójta Gminy Czernikowo; 

5) dochodzie –należy przez to rozumieć dochód, którego definicja została określona w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych 

(Dz.U.2019.2133 z późn. zm.) ; 

6) gospodarstwie domowym –należy przez to rozumieć gospodarstwo prowadzone 

przez osobę samodzielnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo 

jednoosobowe) albo gospodarstwo prowadzone przez osobę wspólnie z małżonkiem i 

innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do 

zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby (gospodarstwo wieloosobowe); 

Rozdział 2. 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub 

podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny oraz wysokość dochodu 

gospodarstwa domowego uzasadniająca stosowanie obniżek czynszu 

§2.1. Umowy najmu na czas nieoznaczony zawierane są przy najmie lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Umowy najmu na czas oznaczony 

stosuje się w przypadku najmu socjalnego lokali i lokali przeznaczonych do 

wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.  



2. Oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz 

osób, które nie kwalifikują się do najmu socjalnego lokalu i których średni miesięczny 

dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza kwoty 150% najniższej emerytury 

w gospodarstwie jednoosobowym i 100% najniższej emerytury w gospodarstwie 

wieloosobowym obowiązującej w dacie złożenia wniosku w przeliczeniu na jednego 

członka gospodarstwa domowego. 

3. Oddanie w najem socjalny lokalu może nastąpić na rzecz osób, których średni 

miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z ostatnich sześciu 

miesięcy nie przekracza kwoty 100% najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym i 70% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym 

obowiązującej w dacie złożenia wniosku i przed zawarciem umowy najmu. 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie ograniczają zawierania umów najmu z osobami, których 

uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu wynika z przepisów powszechnie 

obowiązujących i nie jest uzależnione od osiąganego dochodu. 

5. Weryfikacja dochodu następuje w dniu złożenia wniosku oraz przed zawarciem 

umowy najmu. 

§ 3.O obniżkę czynszu mogą ubiegać się osoby, których miesięczny dochód w rozumieniu 

przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych nie przekracza 80% najniższej 

emerytury w gospodarstwach jednoosobowych oraz 40% najniższej emerytury na 

każdego członka w gospodarstwach wieloosobowych. 

Rozdział 3. 

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy 

§ 4. 1. Do poprawy warunków zamieszkiwania poprzez zawarcie umowy najmu na czas 

nieoznaczony uprawnione są osoby spełniające kryteria zawarte w § 2 ust. 2 oraz: 

1) osoby zamieszkujące w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi lub 

w lokalach, w których na jedną osobę w gospodarstwie domowym przypada mniej niż 5 

m2 powierzchni mieszkaniowej, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej 

niż 10 m2; 

2) najemca będący osobą niepełnosprawną lub prowadzącą wspólne gospodarstwo 

domowe z osobą niepełnosprawną, jeśli przemawiają za tym ważne przyczyny związane 

z korzystaniem z lokalu lub inne istotne okoliczności. 

Rozdział 4. 

Kryteria wyboru osób którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu 

lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu 

§ 5.1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje 

osobom, które nie są właścicielami lub współwłaścicielami lokalu położonego na terenie 



Gminy Czernikowo lub na terenie miejscowości pobliskiej, a jednocześnie spełniają 

któryś z następujących warunków: 

1) potrzeba zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych powstała wskutek klęski 

żywiołowej lub podobnego zdarzenia losowego o charakterze siły wyższej, w tym 

zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody lub innego nie dającego się 

przewidzieć zdarzenia losowego; 

2) zajmujących lokale mieszkalne w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w związku 

ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego stanu zagrożenia życia lub mienia; 

3) zamieszkałymi w lokalach gminnych, w których zachodzi konieczność wykonania 

naprawy wymagającej opróżnienie lokalu i przeniesienie najemcy do lokalu zamiennego; 

4) zakwalifikowani do otrzymania lokalu z zasobów gminy, ze względu na złe warunki 

mieszkaniowe, wyjątkowa sytuację rodzinną i trudną sytuację materialną; 

5) ubiegających się o zamianę lokali ze względów zdrowotnych uzasadniających 

konieczność poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych z ważnych 

powodów rodzinnych lub społecznych. 

§ 6. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysługuje osobom, które 

spełniają któryś z następujących warunków: 

1) pozbawione zostały mieszkań wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub 

innego zdarzenia losowego; 

2) utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego. 

3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 

3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 75% najniższej 

emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym. 

Rozdział 5. 

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami 

zajmującymi lokale w innych zasobach 

§ 7.1. Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy mogą 

dokonać pomiędzy sobą zamiany lokali po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta.  

2. Wójt może wyrazić zgodę na zamianę lokali pomiędzy najemcą lokalu wchodzącego w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy a osobą najmującą lokal w innych zasobach. 

3. Zamiany lokali można dokonywać w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy w 

przypadku: 

1) nadmiernego zagęszczenia lokalu (tj. poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę); 

2) powstania warunków rodzinnych uzasadniających zmianę miejsca zamieszkania; 

3) ze względów zdrowotnych uzasadniających konieczność zamieszkania w innym lokalu. 



4. Na wniosek najemcy zajmującego lokal z zasobów Gminy może być dokonana zamiana 

na inny niezasiedlony lokal z tego zasobu. 

5. Zamiana lokali następuje na wspólny wniosek wynajmujących.  

§ 8.1. Gminie przysługiwało będzie prawo do zamiany lokalu na inny w przypadku : 

1) gdy najemca nie przestrzega warunków umowy; 

2) jeżeli najemca w wyniku zamiany uzyska się co najmniej jeden pokój lub samodzielny 

lokal;  

3) wydania przez organ nadzoru budowlanego decyzji o wyłączeniu z użytkowania 

budynku lub lokalu. 

Rozdział 6. 

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas 

nieoznaczony i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli 

społecznej 

§ 9.1. Najem lokali może nastąpić poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Gminy 

Czernikowo przez osobę zainteresowaną. 

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko wnioskodawcy; 

2) miejsce aktualnego zamieszkania wnioskodawcy; 

3) stan rodziny (stopień pokrewieństwa, wiek członków rodziny); 

4) określenie obecnych warunków lokalowych. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 dołącza się: 

1) deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 

trzech miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wysokość dochodów, 

2) oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego. 

4. W deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz 

oświadczeniu o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego uwzględnia się 

osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania tych dokumentów.  

5. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest niekompletny lub nie 

dołączono do niego wymaganych dokumentów, określonych w ust. 3, wyznacza się 

wnioskodawcy 14-dniowy termin na ich uzupełnienie. Niedotrzymanie terminu 

spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

6. Kontrolę społeczną nad trybem postępowania przy rozpatrywaniu i załatwianiu 

wniosków o najem lokali w przypadkach określonych w uchwale oraz postępowaniem 

związanym z zamianami lokali na lokale wolne, pełni Komisja Mieszkaniowa. 



7. Komisję Mieszkaniową powołuje Wójt Gminy Czernikowo w drodze zarządzenia, przy 

czym w jej skład powinny wchodzić: 

1) przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

2) przedstawiciel Urzędu Gminy zajmujący się sprawami gospodarki mieszkaniowej; 

3) 2 radnych Gminy Czernikowo. 

8. Do zadań Komisji Mieszkaniowej należy: 

1) opiniowanie wniosków ubiegających się o wynajęcie lokalu; 

2) w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach pomieszczeń zajętych przez osoby 

ubiegające się o wynajem lokalu. 

9. Komisja Mieszkaniowa obraduje na posiedzeniach, z których sporządzany jest 

protokół. 

10. Ostateczną decyzję o przydziale lub odmowie przydziału lokalu podejmuje Wójt, po 

zapoznaniu się z opinią Komisji Mieszkaniowej. 

Rozdział 7. 

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym 

przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy 

§ 10.1. Osoby pozostałe w lokalu po śmierci najemcy, które nie nabyły praw do 

wstąpienia w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego zobowiązane są 

opuścić lokal w terminie wyznaczonym przez wynajmującego. 

2. W sytuacji trwałego opuszczenia lokalu przez głównego najemcę wynajmujący 

powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy ze zstępnymi, 

wstępnymi, rodzeństwem/pełnoletni zstępni i osobami przysposobionymi najemcy, 

którzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu głównego najemcy po spełnieniu niżej 

wymienionych warunków: 

1) żaden z członków rodziny ubiegającej się o przyznanie tytułu prawnego nie posiada 

takiego tytułu do innego lokalu; 

2) okres wspólnego zamieszkiwania i uczestniczenia w kosztach utrzymania mieszkania 

nie był krótszy niż 5 lat; 

3) spełniają kryterium dochodowe określone w §2; 

4) czynsz i inne świadczenia związane z utrzymaniem lokalu wnoszone były regularnie. 

3. Osoby o których mowa w ust. 2, które nie nabyły prawa do wstąpienia w stosunek 

najmu zobowiązane są opuścić lokal w terminie wyznaczonym przez wynajmującego. 

 

 



Rozdział 8. 

Warunki, jakie musi spełniać lokal wskazany dla osób niepełnosprawnych, 

z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności 

§ 11.1. Lokal wskazany dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku 

inwalidzkim lub dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, nie poruszającej się na wózku 

inwalidzkim musi: 

1) być położony na parterze budynku, jeśli lokal nie jest wyposażony w windę lub inne 

urządzenie nośne; 

2) spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie  

2. Lokal wskazywany dla osoby głuchoniemej musi być wyposażony w świetlną 

sygnalizację dzwonka przy drzwiach wejściowych.  

3. W stosunku do osób z innymi rodzajami niepełnosprawności wskazany lokal będzie 

uwzględniał indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej określone w uzgodnieniu z 

tą osobą.  

Rozdział 9. 

Zasady przeznaczania lokali na realizację zadań gminy na zasadach przewidzianych 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

§ 12.1. Przeznaczanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 

wykonywanie zadań przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) rozpatrywane będzie 

każdorazowo na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Czernikowie. 

2. Na realizację zadań o których mowa w ust. 1 przeznaczane mogą być lokale spełniające 

warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018 r. poz. 822) i 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w 

sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 

prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630). 

Rozdział 10. 

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 

odmiennie od kryteriów wynajmowania innych lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy 

§ 13. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu o powierzchni użytkowej 

przekraczającej 80 m2 są uprawnieni wnioskodawcy, których stały dochód wynosi co 



najmniej 100 % najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego i 

których rodzina jest wieloosobowa, tj. składa się z co najmniej 5 osób. 

Rozdział 11. 

Przepisy końcowe 

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

§ 15. Traci moc uchwała Nr VI/29/2007 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 kwietnia 2007 

r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. nr 69, poz. 1139). 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.  

§ 17. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernikowo. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 września 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 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zasad 
nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony. 

 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Czernikowo nr XXVI/230/2021 z dnia 30 czerwca 

2021 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony, w załączniku wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 skreśla się zwrot ,, i użyczania”; 
2) w tytule Rozdziału 5 skreśla się zwrot ,,użyczania”; 
3) w § 9: 
a) w ust. 1 skreśla się zwrot ,,i użyczania”; 
b) w ust. 2 skreśla się zwrot ,,i użyczenia”; 
c) w ust. 5 skreśla się zwrot ,,i użyczenie”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

głosowanie Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zasad nabywania 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 
na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 



data 29 września 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 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny 
Ciechocińskiej. 



 

Pismem znak ŚG-VII.7122.32.2021 z dnia 9 września 2021 r. (data wpływu 

13.09.2021 r.) Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego przesłał Radzie Gminy 

Czernikowo do uzgodnienia projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, która stanowi załącznik do uchwały 

nr XXXV/512/21  Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 

2021 r. 

Obecnie obowiązujący opis granic, ustalenia dotyczące czynnej ochrony 

ekosystemów oraz katalog zakazów Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy 

Czernikowo, wprowadzony zostały Uchwałą nr XI/257/19 Sejmiku Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.  

Przedmiotowy projekt uchwały zawiera korektę granic i doprecyzowanie 

odstępstw od wybranych zakazów w obowiązującej uchwale. 

Przyjęte w niniejszym projekcie uchwały zapisy poszerzają możliwości 

korzystania z własnych nieruchomości pozwalając zachować równowagę miedzy 

wzrostem gospodarczym gmin a ochroną środowiska przyrodniczego, kulturowego i 

wartości krajobrazowych. Niezastosowanie powyższych zmian spowodowałoby 

ograniczenie możliwości rozwojowych w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie 

przedmiotowa forma ochrony przyrody ma chronić. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 września 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 

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

 

W związku z potrzebami mieszkańców Gminy Czernikowo dokonano aktualizacji 

załącznika „Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Czernikowo” oraz ich oznaczeń.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

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

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 września 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 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy Czernikowo w ciągu dróg 
powiatowych. 
 

W oparciu o art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                          

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, z późn. zm.) Rada Gminy Czernikowo dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców ustala wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków 



komunikacyjnych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych w formie uchwały. Zarządca 

drogi jest obowiązany uwzględnić wskazane lokalizacje. O ostatecznej lokalizacji nowych 

przystanków decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na 
terenie Gminy Czernikowo w ciągu dróg powiatowych. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 września 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 

12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi 
publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu 

lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących 

miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 

ustawy o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze 

uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zgodnie z art. 

10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi 

dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej 

kategorii. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi jej 

kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. 

Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych jest kompetencją Rady Gminy 

Czernikowo. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi 

dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest 

możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. 

Pozbawienie  

i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, 

z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.  

Potrzeba wyłączenia z użytkowania jako drogi publicznej przedmiotowej drogi  

i pozbawienia jej kategorii drogi gminnej wynika z faktu, iż w wyniku niespójności 

proceduralnych dokonanych w okresie przed 1990 r. część pasa drogowego stanowiła 

jednocześnie siedlisko. W następstwie podziału nieruchomości stanowiącej drogę 

gminną wydzielono działkę nr 167/5, która nie jest faktycznie użytkowana jako droga. W 

tej sytuacji pozbawia się dotychczasowej kategorii części drogi gminnej nr 101128C 



poprzez 

wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej działki o nr 167/5 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Witowąż. 

Przed podjęciem Uchwały uzyskano opinię Zarządu Powiatu Toruńskiego. 

W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest zasadne. 

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej poprzez 
wyłączenie jej z użytkowania. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 września 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 

13. Wolne głosy i zapytania. 
 

14. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy. 


