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I. Wstęp 

 

Zgodnie z  art.  28aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U.  

z 2022, poz. 559) Wójt co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. 

Raport stanowi podsumowanie działalności samorządu gminnego w roku poprzednim. 

Dokument ten obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii i uchwał 

rady gminy za rok 2021. Może być również dobrym narzędziem do wzmocnienia i rozwoju 

lokalnej demokracji, okazją do debaty o potrzebach i kierunkach rozwoju Gminy, a także 

środkach i sposobach osiągania konkretnych dla Gminy celów. 

 Opracowanie raportu wykonane zostało w oparciu o wiedzę pracowników Urzędu 

Gminy Czernikowo, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów będących 

w posiadaniu Urzędu. 

 Informacje zawarte w raporcie będą mogły posłużyć mieszkańcom Gminy Czernikowo 

do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy. 

         Po przedłożeniu radzie gminy raportu następuje jego rozpatrywanie podczas sesji, na 

której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.  

 

II. Działalność Gminy Czernikowo 

 

1. Uwarunkowania geograficzne i demograficzne 

 

Dzisiejsze granice gminy Czernikowo odzwierciedlają rezultat reformy terytorialnej z 1973 

roku, z uwzględnieniem przynależności do utworzonego w 1998 roku województwa kujawsko-

pomorskiego. Położona między Kotliną Włocławską, a Pojezierzem Dobrzyńskim gmina leży 

na południowo-wschodnim krańcu powiatu toruńskiego, zajmując tu czwarte miejsce pod 

względem wielkości ze 169,37 km2 powierzchni. Gmina Czernikowo graniczy z dziewięcioma 

gminami w zakresie czterech powiatów: toruńskiego (gmina Obrowo), lipnowskiego (gmina 

Bobrowniki, gmina Kikół, gmina Lipno), golubsko-dobrzyńskiego (gmina Zbójno, gmina 
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Ciechocin) oraz aleksandrowskiego (granica wodna na Wiśle z gminami Ciechocinek, Raciążek 

oraz Nieszawa). 

Położenie geograficzne gminy na styku dwóch jednostek geomorfologicznych warunkuje jej 

strukturę funkcjonalno-przestrzenną, umożliwiając wyraźny podział gminy na dwie części  

o dominujących funkcjach: część północno-wschodnią z glebami o wysokich klasach 

bonitacyjnych, stanowiącymi korzystne uwarunkowanie dla produkcji rolnej, oraz pokrytą 

lasami część południowo-zachodnią, podlegającą ochronie prawnej ze względu na cenne 

walory krajobrazowe i przyrodnicze Niziny Ciechocińskiej. Uzupełnieniem są obszary 

zamieszkałe, skoncentrowane przy szlakach komunikacyjnych, głównie w północno-

wschodniej części gminy. Głównym lokalnym ośrodkiem administracyjnym i handlowo-

usługowym jest siedziba gminy – wieś Czernikowo. 

W skład gminy Czernikowo wchodzi siedemnaście sołectw, skupiających czterdzieści jeden 

miejscowości: sołectwa Czernikowo, Czernikówko, Jackowo (z Bernardowem), Kiełpiny  

(z Rozstrzałami), Kijaszkowo (z Kijaszkówcem), Liciszewy, Makowiska, Mazowsze, 

Mazowsze-Parcele, Osówka (z Osówką-Kolonią, Dąbrówką, Lisinami, Łazami, Jaźwinami, 

Wieprzeńcem i Wylewami), Pokrzywno (ze Stajęczynami i Włęczem), Skwirynowo  

(z Dzierżączką, Mieniem, Nowogródkiem, Wilczymi Kątami, Zabłociem i Zieleńszczyzną), 

Steklin (ze Steklinem-Kolonią, Szkleńcem i Ograszką), Steklinek, Witowąż (z Piaskami  

i Rudnem), Wygoda oraz Zimny Zdrój. Zdecydowanie największym sołectwem jest Osówka 

(ponad 3,3 tys. ha) przed Kiełpinami i Skwirynowem; najmniejszą jednostką jest Wygoda, 

zajmująca zaledwie 107 ha.  

W 2021 roku liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy wynosiła 8 886 osób, 

w tym 4 548 kobiet oraz 4 338 mężczyzn. 

Miniony rok charakteryzował się ujemnym przyrostem naturalnym, wynikającym z 

zanotowanej przewagi liczy zgonów nad urodzeniami. W roku 2021 urodziło się 89 dzieci, 

natomiast zmarło 115 osób. Wśród urodzonych w 2021 dzieci, chłopcy stanowili większość – 

urodziło się ich 50, a dziewczynek 39. W roku 2021 na terenie Gminy zameldowanych zostało 

166 osób, a wymeldowano 68 osób. Zarejestrowano zawarcie 49 związków małżeńskich. 

W 2021 roku wydano 522 dowody osobiste. Numer PESEL obcokrajowcom i dzieciom 

urodzonym za granicą nadano w 10 przypadkach. 
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2. Sytuacja finansowa 

 

Rada Gminy uchwaliła budżet na 2021 r. po stronie dochodów w wysokości 55 368 

894,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 55 467 519,00 zł, czyli z planowanym deficytem 

budżetowym w kwocie 98 625,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku 

budżet na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł on: 

- po stronie dochodów 66 418 165,00 zł, 

- po stronie wydatków 67 619 764,00 zł, 

- planowany deficyt 1 201 599,00 zł.  

Deficyt ten planowano sfinansować środkami pochodzącymi z wyemitowanych 

papierów wartościowych oraz wolnymi środkami. 

W 2021 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 69 476 990,67 zł z czego dochody 

majątkowe wyniosły 12 597 621,72 zł, tj. 18,3% dochodów ogółem. Plan dochodów ogółem 

zrealizowano w 104,6%, w tym dochodów bieżących 101,0% oraz dochodów majątkowych 

124,4%. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej 

w  wysokości 3 224 691,79 zł, przy zakładanym planie 3 314 713,00 zł.  

W strukturze dochodów stosunkowo duży udział miały subwencje z budżetu państwa, 

które łącznie stanowiły 34,0% planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dotacje 

celowe, stanowiące 46,7% planowanych dochodów. Dochody własne w planie dochodów 

stanowiły natomiast 19,3%. 

Realizacja dochodów za 2021 rok w stosunku do wielkości planu rocznego według 

źródeł wpływu przedstawia się następująco: 

- dochody własne 99,4%, 

- subwencja ogólna 111,5%, 

- dotacje celowe 101,7%. 

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 12 713 868,93 zł, w tym do najwyżej 

wykonanych należą: 

- podatek od nieruchomości 2 861 899,51 zł, tj. 87,5% planu 

- udziały w podatku dochodowym 5 563 791,10 zł, tj. 107,9% planu  

- podatek od środków transportowych 57 240,00 zł, tj. 89,4% planu 

- podatek leśny 231 160,24 zł, tj. 99,9% planu 

- podatek rolny 803 809,20 zł, tj. 105,0% planu 
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- podatek od czynności cywilno- prawnych 484 424,00 zł, tj. 103,5% planu. 

Ze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 

sporządzonego na koniec 2021 roku stan należności wymagalnych wyniósł 2 458 555,16 zł, co 

stanowi 3,5% wykonanych dochodów. Należy zauważyć wzrost w stosunku do analogicznego 

okresu roku ubiegłego o kwotę 130 459,02 zł. Urząd Gminy w Czernikowie podejmował 

działania w celu wyegzekwowania należności wymagalnych. 

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Gminy w wysokości 

25 167 920,00 zł, w tym  z tytułu subwencji oświatowej 13 945 715,00 zł. Wskaźnik 

procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł 100,0%. 

Natomiast wpływy do budżetu z tytułu dotacji celowych wyniosły 31 595 201,74 zł. 

Środki z tytułu dotacji uzyskano w szczególności na zadania: 

- własne 5 116 958,94 zł, tj. 97,4% planu, 

- zlecone 16 731 981,91 zł, tj. 99,6% planu 

Wydatki budżetowe – w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków 

bieżących stanowił 81,1%, a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – 18,9%. Realizacja 

wydatków ogółem za 2021 roku wyniosła 65 523 882,24 zł, to jest 96,9% planu, w tym 

wydatków bieżących 96,5% i wydatków majątkowych 98,5%. W zakresie wynagrodzeń 

i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmianach kwotę 22 219 102,00 zł, wykonano 

21 743 897,63 zł, co stanowi 97,9% planu po zmianach. Wydatki inwestycyjne 

w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 615 488,46 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego. 

Dotacje z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora 

finansów publicznych zostały zrealizowane w stosunku do planu w 96,9%. Na koniec roku 

budżetowego wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące. 

Nadwyżka operacyjna wyniosła 3 970 975,17 zł. W realizacji wydatków za badany okres nie 

wystąpiło przekroczenie wydatków.  

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w 

sprawozdaniu Wójta za 2021 rok budżet jednostki zamknął się nadwyżką w wysokości 

3 953 108,43 zł wobec planowanego, rocznego deficytu w wysokości 1 201 599,00 zł. Ze 

sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok wynika, 

że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 2 154 375,00 zł i spłacono w pełnej wysokości. 

Gmina zabezpieczyła w budżecie środki na realizację w 2021 roku spłat rat zobowiązań 

zaliczanych do rozchodów budżetu. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów 
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dłużnych oraz gwarancji poręczeń wynika, że na koniec 2021 roku zadłużenie jednostki 

wyniosło 20 384 125,00 zł co stanowi 29,3% dochodów wykonanych ogółem. 

Realizacja przychodów i kosztów w stosunku do planowanych wielkości 

w gospodarce pozabudżetowej, przedstawiała się jak niżej: 

- samorządowy zakład budżetowy – 98,9% planowanej kwoty przychodów i 98,9% planowanej 

kwoty kosztów. 

Sytuacja finansowa Gminy Czernikowo na koniec 2021 roku była trudna jednak 

stabilna, zobowiązania regulowano w terminach.  

 

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 r. 

1) Budowa sieci wodociągowej w m. Jaźwiny, 63 999 

2) Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w 

m. Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej, 640 870 

3) Budowa przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż, 214 276 

4) Czyszczenie i renowacja stawu w Czernikowie, 54 992 

5) Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Świerkowej w Czernikowie, 49 990 

6) Dostawa żwirków filtracyjnych do Hydroforni w Czernikowie, 22 466 

7) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kijaszkowo, 65 000 

8) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Kolejowa, 46 897 

9) Aktualizacja kosztorysu branży sanitarnej- zbiornik bezodpływowy, 2 706 

10) Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków – Etap II  

– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 18 685 

11) Dotacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 213 C Mazowsze 

oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2044C, 467 911 

12) Budowa drogi gminnej Czernikówko – Wały, zakup materiałów, 192 060 

13) Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo – Zimny Zdrój 1 346 305 

14) Modernizacja i przebudowa ul. Świerkowej w Czernikowie, 588 581 

15) Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania ul. Kwiatowa 

w m. Czernikowo droga gminna nr 101149C, km 0+016,  200 330 

16) Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania ul. Szkolna w 

m. Czernikowo droga gminna nr 101146C, km 0+012,  248 343  
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17) Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania ul. Szkolna w 

m. Czernikowo droga gminna nr 101146C, km 0+200, 353 813 

18) Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Akacjowa wraz z obszarem 

oddziaływania w m. Czernikowo – wykonanie dokumentacji projektowej, 

11 808 

 

19) Przeglądy dróg gminnych oraz wiaduktów i przepustów w ciągach dróg  

gminnych Czernikowo, 19 496 

20) Przebudowa drogi gminnej nr 101115C w m. Steklin, 1 038 725 

21) Usługi inżynierskie- zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej nr 

101133C w m. Ograszka i drodze nr 101130C w m. Wygoda, 6 150 

22) Budowa chodnika ul. Słowackiego w m. Czernikowo, 10 300 

23) Przebudowa drogi gminnej nr 101103C i 101116C w m. Liciszewy, 

Ograszka i Jackowo, 927 907 

24) Przebudowa drogi w m. Kiełpiny, Makowiska, Liciszewy – opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 65 805 

25) Modernizacja elewacji w SP Makowiskach, 80 000 

26) Modernizacja monitoringu stadion sportowy w Czernikowie – etap I, 33 799 

27) Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap II, 679 241 

28) Prace przygotowawcze – modernizacja i doposażenie PSZOK w m. 

Jackowo, 5 000 

29) Przebudowa remizy OSP w Liciszewach na świetlice wiejską, 1 179 217 

30) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Makowiskach - opracowanie 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 13 370 

31) Budowa Parku Wiejskiego w Mazowszu – wykonanie oceny poziomu 

innowacyjności dla projektu, 4 460 

32) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Steklin, 229 104 

33) Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Kijaszkowo, 19 988 

34) Wykonanie zjazdu przy drodze rowerowej Czernikowo- Mazowsze, 8 398 

35) Zakup walca drogowego HAMM typ HD 75K, 156 210 

36) Wymiana źródeł ciepła w budynku OSP Steklin, 25 000 

37) Zakup autobusu Mercus MB Sprinter do przewozu niepełnosprawnych 

mieszkańców gminy Czernikowo, 318 570 

38) Nabycie nieruchomości w gminie Czernikowo – częściowa zapłata, 10 000 
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39) Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w 

Dobrzejewicach, 23 632 

40) Przekazanie środków na dofinansowanie zakupu drona z akcesoriami i 

przeszkoleniem policjantów, 24 997 

41) Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie 

we Włęczu, 82 414 

42) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Steklinie. 64 674 

  9 615 489 
 

  

Ponadto w 2021 roku Gmina Czernikowo wniosła na rzecz nowotworzonej spółki pod firmą 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – Północne Mazowsze spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością wkład pieniężny w kwocie 3 000 000,00 zł, który pokryty został w całości 

wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa. 

3. Realizacja polityk, programów i strategii: 

 

A. Strategia Rozwoju Gminy Czernikowo 

 

Strategia nie obowiązywała w 2021 roku. 

 

B. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Czernikowo wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Czernikowo obowiązuje na podstawie Uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Gminy Czernikowo 

z dnia 27 września 2013 r. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czernikowo w zakresie 

obejmującym dwa wybrane obszary tj. wieś, Czernikowo i część wsi Wygoda, został 

uchwalony przez Radę Gminy Czernikowo Uchwałą nr XXIX/206/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. 

i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 141, poz. 

2014. 
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Na mocy uchwały Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 grudnia 2019 r. Nr XI/101/2019 

przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w miejscowości Czernikowo i Wygoda.  

W 2021 r. dalej procedowano zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Czernikowo i Wygoda, co również jak 

w roku 2020, było utrudnione z uwagi na pandemię. Pomimo tego, zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami pandemicznymi zorganizowano dodatkowe, niewynikające z przepisów prawa, 

spotkania z mieszkańcami. Konsultowano głównie przebieg dróg, co pozwoliło na utworzenie 

projektu planu, który został przesłany do zaopiniowania do Gminnej Komisji Urbanistycznej.  

W 2021 r. wydano 16 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 56 decyzji 

ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiają poniższe wykresy.  

 

Tabela nr 1. Podział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego ze względu na rodzaj 

wnioskodawcy 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Tabela nr 2. Podział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego ze względu na rodzaj 

inwestycji 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

 

Tabela nr 3. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 

w poszczególnych obrębach ewidencyjnych 
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C. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Czernikowo 

W roku sprawozdawczym Uchwałą Nr XXX/240/2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 

29 września 2021 r. przyjęto ,,Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Czernikowo na lata 2021-2025”. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Czernikowo określa podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminnym, tworząc warunki do racjonalnego gospodarowania i zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. 

Zasoby mieszkaniowe gminy przestawia tabela poniżej. 

 

Lp. Adres budynku Powierzchnia użytkowa mieszkań  

1. ul. Akacjowa 15, Czernikowo 47,04 m2 

2. ul. Leśna 1, Czernikowo 49,12 m2 

3. ul. Toruńska 26, Czernikowo 

1. 42,20 m2 

2. 42,27 m2 

 

4. ul. Szkolna 11, Czernikowo 52,63 m2 

5. Mazowsze 7 
1. 67,53 m2 

2. 81,16 m2 

6. Mazowsze 32 26,76 m2 

7. Pokrzywno 7 48,67 m2 

 

D. Program Rewitalizacji Gminy Czernikowo 

Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencje na rzecz 

społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie  

i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany.  

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023 zostało 

poprzedzone szczegółową diagnozą na szeroko rozumianym obszarze zagadnień społecznych, 
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a w drugiej kolejności także gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych  

i środowiskowych. Program jest zgodny z „Zasadami programowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020". Przeprowadzona 

analiza pozwoliła dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń, wskazać obszary  

o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszar 

zdegradowany i obszar rewitalizacji. To na nich ostatecznie zdefiniowano katalog działań.  

W programie ujęto działania, które powinny być realizowane z wykorzystaniem środków 

unijnych, innych środków publicznych oraz środków prywatnych.  

Program Rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023 został podjęty uchwałą Rady 

Gminy Czernikowo nr XXVII/156/2017 w dniu 17 lipca 2017 r., (uchwała zmieniająca nr 

XXXI/191/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r; uchwała zmieniająca nr XIII/118/2020 z dnia 26 

lutego 2020 r.). Ze zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego wytyczono obszar rewitalizacji, 

który obejmuje sołectwa Liciszewy i Kiełpiny. Obszary wskazane jako obszar rewitalizacji 

Gminy Czernikowo cechują się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, zdecydowanie 

przekraczając wartości średnie dla gminy we wszystkich wskaźnikach delimitacyjnych. 

Sołectwa Kiełpiny i Liciszewy cechuje także obecność przestrzeni zdegradowanych, które 

mogą zostać zaadaptowane pod nowe funkcje społeczne, kulturalne lub gospodarcze, co 

dodatkowo uzasadnia objęcie terenu sołectwa granicami obszaru rewitalizacji. 

Określone cele rewitalizacyjne znajdują swoje odzwierciedlenie w kierunkach działań  

i powiązanych z nimi przedsięwzięciach inwestycyjnych i społecznych. Stan realizacji 

przedmiotowych projektów na 31 grudnia 2021 r. odzwierciedla poniższe zestawienie 

(zawierające dane faktyczne i szacunkowe): 

Projekt 

(nr, nazwa) 

Okres realizacji 

projektu 

Wartość 

projektu 

Kwota 

dofinansowania 

projektu 

I.1. Program aktywizacji 

społeczno-zawodowej dla 

mieszkańców sołectwa Liciszewy 

1.10.2022-

30.09.2023 
10 000,00 0,00 
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I.2 Doradztwo oraz szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia 

działalności gospodarczej 

1.10.2022-

30.09.2023 
10 000,00 0,00 

I.3 Przebudowa remizy OSP na 

potrzeby utworzenia świetlicy 

wiejskiej w miejscowości 

Liciszewy 

01.03.2021-

30.11.2021 
1 160 906,92 1 095 827,71 

I.4 Budowa wiaty – punktu 

edukacyjno przyrodniczego 

w ramach ścieżki „Szlakiem 

natury, szlakiem przeszłości” 

30.04.2018-

30.09.2018 
58 268,92 39 955,00 

I.5 Rozwój aktywności społecznej 

mieszkańców sołectwa Liciszewy 

poprzez organizację Sołeckiego 

Dnia Dziecka 

 

2022 

 

7000,00 

 

0,00 

I.6 Rozwój aktywności społecznej 

mieszkańców sołectwa Liciszewy 

poprzez organizację Dnia Seniora 

społecznego 

2022 7000,00 0,00 

II.1 Program aktywizacji 

społeczno-zawodowej dla 

mieszkańców sołectwa Kiełpiny 

1.10.2022-

30.09.2023 
10 000,00 0,00 

II.2 Przez aktywność do integracji 

dzieci i młodzieży w miejscowości 

Kiełpiny 

1.10.2022-

30.09.2023 
10 000,00 0,00 
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II.3 Doradztwo oraz szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia 

działalności gospodarczej 

1.10.2022-

30.09.2023 
10 000,00 0,00 

II.4 Budowa placu zabaw w 

miejscowości Kiełpiny 

1.05.2022-

31.08.2022 
10 000,00 0,00 

II.5 Budowa wiaty – punktu 

edukacyjno przyrodniczego 

w ramach ścieżki „Szlakiem 

natury, szlakiem przeszłości” 

30.04.2018-

30.09.2018 
103 895,03 71 240,83 

II.6 Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Kiełpiny 

8.02.2018-

10.07.2018 
1 909 675,89 954 837,00 

II.7 Rozwój aktywności społecznej 

mieszkańców sołectwa Kiełpiny 

poprzez organizację Sołeckiego 

dnia Dziecka 

2022 7 000,00 0,00 

II.8 Rozwój aktywności społecznej 

mieszkańców sołectwa Kiełpiny 

poprzez organizację Dnia Seniora 

Społecznego  

2022 7 000,00 0,00 

 

E. Planowanie w zakresie rozwoju infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej  

Zaopatrzenie w wodę 

Jednym z celów polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do 

wody o jakości odpowiadającej normom wody do spożycia oraz niezbędnej ilości na potrzeby 

socjalno- bytowe. Docelowy układ gminnej sieci wodociągowej zasilany będzie z istniejących 

ujęć wody i stacji wodociągowych. Zakłada się 100% zaopatrzenia mieszkańców gminy  

w wodę z wodociągów. W tym celu konieczna jest realizacja następujących przedsięwzięć: 
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− dalsza rozbudowa sieci wodociągowej w zależności od potrzeb, umożliwiających ujęcie 

bezawaryjną dostawę wody do nowych odbiorców, 

− utrzymanie, remont i rozbudowa, dostosowanie do wymogów UE istniejących ujęć 

wody w miejscowości: Czernikowo, Osówka, Nowogródek. 

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej zagwarantuje nieprzerwane dostawy wody 

mieszkańcom gminy, zmniejszy ilość występujących awarii sieci wodociągowych oraz wpłynie 

na obniżenie kosztów eksploatacji sieci i zapewni poprawę jakości wody. W bezpośrednich 

strefach ochronnych ujęć wody obowiązują ściśle określone zakazy wynikające z Decyzji 

Starosty Toruńskiego udzielającego pozwoleń wodnoprawnych dla poszczególnych ujęć. 

• Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy: 

− odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do 

urządzeń służących do poboru wody, 

− zagospodarować teren zielenią, 

− odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, 

przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do 

poboru wody, 

• Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody nie wolno składować materiałów 

grożących skażeniu wód podziemnych. 

Realizacja zadania „Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania 

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

pozwoliła zwiększyć przepustowość infrastruktury wodociągowej na tyle, by zapewnić 

optymalną wydolność systemu nawet w najtrudniejszych okresach oraz zaopatrzyć w wodę 

planowane inwestycje w zakresie budownictwa jedno- i wielorodzinnego. 

Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków 

Wybudowano 2 540 mb nowej sieci wodociągowej. Wybudowano 310 m nowej sieci 

kanalizacyjnej. Dokonano 31 przyłączy do sieci wodociągowej oraz 10 przyłączy do sieci 

kanalizacyjnej. W zakresie systemu kanalizacji głównym kierunkiem rozwoju jest objęcie 

systemem kanalizacji sanitarnej miejscowości o zwartej zabudowie na terenie gminy, w 

pierwszej kolejności na obszarze wyznaczonej aglomeracji kanalizacyjnej. Aby w pełni 
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rozwiązać problem odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków zakłada się: w zakresie 

ścieków bytowych i komunalnych i ich oczyszczania: 

− budowę sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z wyznaczonym obszarem aglomeracji 

kanalizacyjnej dla istniejących i planowanych do zagospodarowania terenów, zgodnie 

z wyznaczonymi kierunkami rozwoju, 

− budowę lokalnych systemów oczyszczania ścieków, w tym biologicznych oczyszczalni 

przydomowych, w terenach gdzie jest niemożliwa technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej, 

− dopuszcza się tymczasowo, do czasu pełnego skanalizowania terenów o zwartej 

zabudowie jak i w terenach o rozproszonej zabudowie, poza obszarem aglomeracji 

kanalizacyjnej, realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych z koniecznością 

wywozu do punktu zlewnego przy oczyszczalni. 

− bieżący remont sieci, w celu zmniejszenia dopływu wód infiltracyjnych i 

przypadkowych, głównie poprzez likwidację podłączeń kanałów deszczowych do 

sanitarnych i uszczelnianie sieci, w zakresie odprowadzania wód deszczowych: 

o budowę urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe (separatory, 

piaskowniki) oraz właściwą eksploatację wpustów drogowych, które stanowią 

pierwszy stopień oczyszczania ścieków deszczowych, 

o budowę kolektorów i kanałów deszczowych w ramach rozbudowy układu 

komunikacyjnego, 

o bieżące prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych poprawiających 

stan techniczny rowów odwadniających oraz zachowanie cieków 

powierzchniowych dla swobodnego spływu wód, 

o wody opadowe i roztopowe pochodzące ze szczelnych powierzchni 

niezanieczyszczonych (np. dachy budynków) zagospodarować w sposób 

zrównoważony, stosując infiltrację powierzchniową (odpowiedni wskaźnik 

powierzchni biologicznie czynnej) lub podziemną (odwodnienia liniowe wraz z 

komorą drenażową). 
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F. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernikowo 

 

Gmina Czernikowo regularnie pozyskuje środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania polegające na usuwaniu azbestu 

z terenu naszej gminy, co miało miejsce także w roku 2021.  

W związku z tym, w roku sprawozdawczym z terenu 34 nieruchomości 

zlokalizowanych w gminie Czernikowo usunięto wyroby zawierające azbest w łącznej ilości 

88,308 Mg za kwotę 39 247,96 zł.  

 

G. Ochrona zdrowia, w tym gminne programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, zwany dalej „Programem”, tworzył lokalną strategię 

w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających 

z używania alkoholu i narkotyków oraz innych zagrożeń i uzależnień w roku 2021. Program 

ustanowiony został Uchwałą Nr XXII/191/2021 Rady Gminy Czernikowo  

z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorządy gmin art. 7 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), a zadania własne gminy 

wynikają bezpośrednio z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119). 

Zadania zawarte w Programie i sposoby ich realizacji, dostosowane były do potrzeb 

lokalnych i możliwości prowadzenia określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby 

instytucjonalne i osobowe. Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom 

uzależnień w Gminie Czernikowo opierało się na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu 

działań profilaktycznych i terapeutycznych we współpracy z różnymi środowiskami 

prowadzącymi zadania w tym zakresie. Działania te odzwierciedlał Program, który w sposób 

kompleksowy podejmował problemy z obszaru uzależnień od napojów alkoholowych  

i środków psychoaktywnych oraz przemocy związanej z uzależnieniem. 
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Celem głównym Programu było ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych oraz używania innych środków 

psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy 

Czernikowo w tym zakresie.  

Źródłem finansowania realizacji zadań zawartych w Programie… są wpływy z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody z tego tytułu w roku 

2021 wyniosły 165.452,76 zł, które w całości zostały wydatkowane na realizację celów 

programu.  

W 2021 roku odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, która: 

▪ z 31 osobami przeprowadziła rozmowy motywacyjno-interwencyjne, z uwagi na 

występujący problem uzależnienia od alkoholu, 

▪ wystosowała 3 wnioski do sądu o skierowanie osób na przymusowe leczenie odwykowe  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

▪ wydała 8 opinii w formie postanowień będących podstawą udzielenia zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

▪ opiniowała w sprawie 18 wniosków o dofinansowanie i finansowanie przedsięwzięć  

w tematyce przeciwdziałania uzależnieniom.  

 

ZADANIA ZAWARTE W PROGRAMACH REALIZOWANE BYŁY POPRZEZ: 

A. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych. 

Jednym z podejmowanych działań w 2021 roku było funkcjonowanie Punktu 

Konsultacyjnego, w którym pomoc nakierowana była m.in. na zmniejszenie rozmiarów 

problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy domowej. W Punkcie 

Konsultacyjnym dyżury pełnił specjalista psychoterapii uzależnień, który w 2021 roku 

udzielił łącznie 138 porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

Porady udzielone osobom korzystającym cyklicznie z pomocy terapeutycznej: 

▪ Wsparcie dla członków rodzin osób uzależnionych i współuzależnionych – 10 porad, 

▪ Dzieci i młodzież zagrożone uzależnieniem i uzależnione od narkotyków – 6 porad, 
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▪ Osoby dorosłe korzystające z pomocy terapeuty, uzależnione od alkoholu – 82 porady, 

▪ Osoby dorosłe korzystające z pomocy terapeuty, uzależnione od alkoholu będące po 

leczeniu podstawowym w ośrodkach lecznictwa odwykowego – 15 porad,  

▪ Osoby dorosłe korzystające z pomocy terapeuty, sprawcy przemocy, a także kierowane 

przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie – 25 porad, 

Większość z porad udzielanych przez terapeutę dotyczyła motywowania do utrzymania 

abstynencji oraz rozwijania umiejętności służących trzeźwieniu.  

B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Ważnym zadaniem w realizacji gminnego programu było informowanie o możliwościach 

skorzystania z pomocy prawnej i psychologicznej przez dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym. W planowaniu pomocy dążono do zintegrowania działań różnych instytucji 

zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie. Dotyczyło one przede wszystkim szkół, 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policji Zespołu Interdyscyplinarnego zajmujących się problemem 

przemocy. 

Mieszkańcy gminy Czernikowy potrzebujący wsparcia psychologa, głównie  

w kontekście uzależnień od alkoholu oraz przemocy domowej, mogli skorzystać  

z konsultacji psychologicznych, które udzielane były 4 razy w miesiącu przez psychologa 

osób dorosłych oraz psychologa dziecięcego. Wsparciem psychologicznym objętych 

zostało 49 osób, w tym 23 dzieci.  

C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Wiodącym celem Programu było zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

uzależnień związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 

poprzez szeroko pojętą profilaktykę, w tym profilaktykę szkolną oraz edukację społeczną. 

Zadanie to pochłonęło znaczącą większość środków finansowych, obejmowało  

w szczególności finansowanie bądź współfinansowanie specjalistycznych programów dla 
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dzieci i młodzieży, warsztatów, spektakli, działalności edukacyjnej, kulturalnej  

i sportowej.  

Szczególnie zagrożoną, używaniem substancji psychoaktywnych oraz alkoholu grupą jest 

młodzież szkolna, dlatego też najwięcej przedsięwzięć kierowano do tej grupy odbiorców. 

Oczekiwane zmiany w postawach młodych ludzi wobec środków psychoaktywnych mogą 

być obserwowane dopiero w dłuższym odstępie czasowym (nawet kilkuletnim), dlatego też 

działania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień powinny mieć możliwość kontynuacji 

w kolejnych latach celem ich wprowadzania i utrwalania korzystnych zmian. W celu 

zmniejszenia ilości i częstotliwości szkód spowodowanych uzależnieniami należy w dalszym 

ciągu podejmować działania profilaktyki uniwersalnej przy jednoczesnym zabezpieczeniu 

dostępu do odpowiedniej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, 

w szczególności dzieci i młodzieży. 

➢ Gmina Czernikowo nie posiada własnej infrastruktury w zakresie ochrony 

zdrowia. Jedynym obszarem w tym przedmiocie jest realizacja Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

 

H. Programy i projekty realizowane w systemie oświaty      

Ilość uczniów w szkołach stan wg SIO na 30 września 2020 r. 

NAZWA SZKOŁY 
ODDZIAŁY 

PRZEDSZKOLNE 
SZKOŁA RAZEM 

SP CZERNIKOWO 59 539 598 

SP OSÓWKA 27 138 165 

SP STEKLIN 24 85 109 

SP MAKOWISKA 19 89 108 

SP MAZOWSZE 24 86 110 

SZKOŁA MUZYCZNA  106 106 
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ZS TECHNIKUM  106  

166 

 

ZS BRANŻOWA 

SZKOŁA 
 60 

PRZEDSZKOLE 

PUBLICZNE 
122  122 

PRZEDSZKOLE 

NIEPUBLICZNE 
38  38 

OGÓŁEM 313 1209 1522 

 

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w placówkach publicznych w roku 

szkolnym 2020/2021 wg SIO na 30 września 2020 r. 

NAZWA 3-latki 4-latki 5-latki 6-latki RAZEM 

Przedszkole Publiczne 

w Czernikowie 
26 49 26 21 122 

Oddział Przedszkolny 

SP Czernikowo 
7 4 8 40 59 

Oddział Przedszkolny 

SP Osówka 
8 7 5 7 27 

Oddział Przedszkolny 

SP Steklin 
2 7 3 12 24 

Oddział Przedszkolny 

SP Makowiska 
2 5 7 5 19 

Oddział Przedszkolny 

SP Mazowsze 
10 8 4 2 24 

OGÓŁEM 55 80 53 87 275 

 

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w placówkach niepublicznych w roku 

szkolnym 2020/2021 wg SIO na 30 września 2020 r. 

NAZWA PRZEDSZKOLA ILOŚĆ 

SŁONECZKO 38 
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Pracownicy niepedagogiczni szkoły w roku szkolnym 2020/2021 

NAZWA SZKOŁY 
POMOC N-

LA 
ADMINISTRACJA OBSŁUGA RAZEM 

ZS CZERNIKOWO 1 3 22 26 

SP OSÓWKA 1  6 7 

SP STEKLIN 1  3 4 

SP MAKOWISKA 1  3 4 

SP MAZOWSZE 1  4 5 

SZKOŁA 

MUZYCZNA 
 1 2 3 

PRZEDSZKOLE 

PUBLICZNE 
5  3 8 

OGÓŁEM 10 4 43 57 

 

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021 

NAZWA SZKOŁY stażysta 
kontrakto

wy 

mianowa

ny 

dyplomowa

ny 
RAZEM 

ZS CZERNIKOWO 3 7 15 51 76 

SP OSÓWKA 0 3 9 10 22 

SP STEKLIN 1 3 9 8 21 

SP MAKOWISKA 0 2 8 11 21 

SP MAZOWSZE 0 2 7 10 19 

SZKOŁA MUZYCZNA 0 5 12 8 25 
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PRZEDSZKOLE 

PUBLICZNE 
0 7 2 3 12 

OGÓŁEM 4 29 62 101 196 

 

Wyniki egzaminów w roku szkolnym 2020/2021 

SZKOŁY PODSTAWOWE – KLASY VIII 

 

EGZAMIN MATURALNY w roku szkolnym 2020/2021 

NAZWA 
WYNIK W % ZDAWALNOŚĆ  

j. polski j. angielski matematyka j. polski j. angielski matematyka 

TECHNIKUM 

W 

CZERNIKOWIE 

37 44 34 89 89 56 

POWIAT 39 56 36 77 84 58 

WOJEWÓDZKI 46 66 47 86 90 71 

 

NAZWA 
WYNIK W % 

j. polski j. angielski matematyka 

SP CZERNIKOWO 56 58 45 

SP OSÓWKA 59 61 34 

SP STEKLIN 63 51 36 

SP MAKOWISKA 63 45 40 

SP MAZOWSZE 64 77 52 

 

GMINA 59 57 43 

POWIAT 58 62 45 

WOJEWÓDZKI 57 62 43 
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POMOC MATERIALNA – stypendia szkolne w roku 2020/2021 

 

Ilość Kwota 

I semestr 
II 

semestr 
I semestr II semestr 

 

Stypendia 

szkolne 

ZS CZERNIKOWO 77 72 36 711,50 66 799,56 

SP OSÓWKA 23 23 12 479,30 22 648,47 

SP STEKLIN 5 5 2 760,00 4 440,00 

SP MAKOWISKA 23 20 12 407,20 21 738,31 

SP MAZOWSZE 9 7 4 800,00 7 710,00 

Ogółem 137 127 69 158,00 123 336,34 

 

Stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2020/2021 

NAZWA SZKOŁY 
Kwota 

I semestr II semestr 

ZS CZERNIKOWO 5 560,00 12 690,00 

SP OSÓWKA 0 4 000,00 

SP STEKLIN 100,00 500,00 

SP MAKOWISKA 0 1 000,00 

SP MAZOWSZE 0 400,00 

Ogółem 
5 660,00 18 590,00 

24 250,00 

 

Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2020/2021 

•     „Aktywna Tablica” – zakup sprzętu interaktywnego dla szkół podstawowych, które w 

latach  2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie 

do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (SP Osówka, SP 

Czernikowo), 
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•    „Umiem pływać” – program powszechnej nauki pływania adresowany do uczniów ze szkół 

podstawowych (kl. I-III), biorących udział w 20-godzinnym kursie nauki pływania (SP 

Czernikowo i SP Osówka), 

•   „Śpiewająca Polska” – program realizowany z Narodowego Forum Muzyki, wspiera roz-

wój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną 

nad pedagogami kierującymi chórami (SP Osówka), 

•   „EU-geniusz w świecie 3D” – kolejna edycja programu EU-geniusz, w ramach którego 

zakupione zostały drukarki 3D wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym oraz roboty 

edukacyjne, które będą wykorzystywane na zajęciach dodatkowych w roku szkolnym 

2020/2021 – projekt współfinansowany z EFS, 

•    „mPotęga” – dodatkowe zajęcia z matematyki w szkołach podstawowych finansowane 

z Fundacji mBanku (SP Makowiska i SP Steklin),  

•    „Szkolny Klub Sportowy” SKS – dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów wszystkich 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gm. Czernikowo – projekt 

współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

•    0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie pracowni 

przyrodniczych - środki finansowe na wyposażenie w materiały dydaktyczne pracowni 

chemicznej, biologicznej, geograficznej i fizycznej (SP Makowiska i SP Steklin), 

•    „Ferie z ekonomią” - dodatkowe zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości oraz planowania 

własnych finansów osobistych, realizowane w trakcie jednego tygodnia ferii zimowych 

(SP Makowiska), 

•    „Lokalny Animator Sportu” LAS - upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród 

dzieci i młodzieży przez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

•    „Dentobus” - mobilny gabinet stomatologiczny, w którym dentyści bezpłatnie leczą zęby 

dzieci i młodzieży na terenie szkół w Gminie Czernikowo, 

•   „Posiłek w szkole i w domu”- doposażenie i poprawa standardu stołówki ( SP Makowiska). 

W ramach programu wyremontowano stołówkę  szkolną i zakupiono wyposażenie do 

jadalni, 

•   „Laboratoria przyszłości” - wsparcie finansowe dla wszystkich szkół podstawowych z 

terenu gminy Czernikowo na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju 

umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, 
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•   „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej szkole w Czernikowie” – 

projekt unijny współfinansowany z EFS, w ramach którego uczniowie Technikum i 

Branżowej Szkoły w Czernikowie mogą skorzystać z dodatkowych zajęć matematyki 

technicznej i języka angielskiego, doradztwa zawodowego, płatnych staży uczniowskich, 

specjalistycznych kursów (prawo jazdy, wózki jezdniowe, barmański, obsługa kas 

fiskalnych), wyposażenie pracowni logistycznej i informatycznych, a dla nauczycieli studia 

podyplomowe i szkolenia, 

•    „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – 

nowe spojrzenie”- projekt unijny współfinansowany z EFS, w ramach którego wsparciem 

zostanie objętych 160 uczniów. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach 

pozalekcyjnych, kursach dające nowe umiejętności i kompetencje w tym m.in. kursy na 

prawa jazdy, kursy z obsługi wózków widłowych. Ponadto 90 uczniów technikum zrealizuje 

płatne staże u pracodawców. Projekt zakłada również realizację zajęć pozaszkolnych w 

zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ).W ramach projektu zostanie 

wyposażona pracownia do nauki w zawodzie technik logistyk – obsługa transportu oraz 

doposażona pracownia do nauki zawodu technik informatyk oraz stanowiska egzaminacyjne 

w zakresie sieci komputerowej i urządzeń peryferyjnych, 

• Maluch + 2021 to dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3 

utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji 

Programu, w tym miejsc opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających 

szczególnej opieki (Żłobek ,,Bajkowa Kraina" w Czernikowie). Dotacja została 

przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń i mediów, 

• Dotacja na podstawie art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3. Gmina Czernikowo otrzymała dofinansowanie do funkcjonowania Żłobka 

,,Bajkowa Kraina" w Czernikowie. Środki zostały wykorzystane w ramach bieżącego 

funkcjonowania placówki. W tym zakresie zaplanowano pokrycie kosztów związanych 

m.in. z wynagrodzeniem czy dostawą mediów. 

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

poprzez utworzenie żłobka” - projekt Europejskiego Funduszu Społecznego Kujawsko-

Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Tworzenie 

nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie 

żłobka”. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad 

dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo i ułatwienie powrotu na rynek pracy 40 
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osobom poprzez utworzenie nowych miejsc opieki dla 40 dzieci i sfinansowaniu bieżącej 

opieki w żłobku w okresie do 30.11.2022 roku. W ramach projektu dofinansowane są koszty 

wynagrodzeń 10 pracowników żłobka.  

 

I. Programy i projekty realizowane w zakresie kultury 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie pozyskała dotacje i darowizny: 

- z programu „BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja |”na 

projekt „Cztery pory roku w kulturze dawnych Słowian” Całkowita wartość projektu 

130 200,00 (projekt 2-letni) 

- z programu „Etno Polska” na projekt „Słowiańskie lalki, żadanice, karmicielki i motanki” 

9738,92 

- z darowizny Mbanku na Projekt „Wirtualny teatrzyk małego Widza kółko i kwadrat” 2628,29 

- z Biblioteki Narodowej: Kierunek interwencji 1.1. - zakup i zdalny dostęp do nowości 

wydawniczych 10 000 zł. 

W 2021 r. biblioteka poszerzyła swoją ofertę o Audiobooki, kontynuowała  też 

wydawanie kodów dostępu do Legimi - platformy ebooków. W 2021 r. zarejestrowano 693 

użytkowników, wypożyczono  6403 książki (w tym Audiobooki). 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie realizowała następujące formy pracy: 

• Dzień Dinozaura-bajka on-line                                                                                                                           

• Akcja Kinder Mleczna Kanapka-przerwa na wspólne czytanie.                                                           

• Światowy Dzień Książki i Praw autorskich-lekcja biblioteczna on-line                                                     

• Wywiad on-line z Marią Śmiechowską w ramach projektu „Etno Polska”                                               

• XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania dzieciom z  członkami  Klubu Senior+ z 

Czernikowa -czytanie bajek on-line                                                                                                                     

• Wypożyczalnia gier planszowych- plakat i inf- on-line                                                                                

• Wielkie Litery -plakat on line                                                                                                                           

• Nowości w bibliotece -plakat on line                                                                                                                                                                      

• Kinder kanapka -plakat on line                                                                                                                        

• Dzień Książki Dziecięcej -plakat on-line                                                                                                          

• Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych plakat on line                                                               
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• Zakup książek do biblioteki-ankieta on line                                                                                                   

• Plantcroosing plakat on-line                                                                                                                            

• Dlaczego warto czytać książki  plakat on-line                                                                                              

• Nowości w bibliotece -promocja on line        

Imprezy i inne formy promocji organizowane przez bibliotekę – stacjonarne:      

• Projekt „Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych”                                                                 

• Konkurs „Ilustracja z mojej ulubionej książki”-                                                                                             

• Plantcrossing-wymiana i „adopcja” roślin. Akcja z Nadleśnictwem Dobrzejewice                                 

• Tydzień bibliotek: gra terenowa, opowieści czytelnicze                                                                             

• Projekt Etno Polska "Słowiańskie lalki: żadanice, karmicielki i motanki"- warsztaty, 

wystawy, prelekcje                                                                                                               

Zajęcia w ramach DKK: 

• „Motanki” – zajęcia z Klubem Senior +                                                                                                              

• Rocznica urodzin Tadeusza Różewicza        

• „Wyspy Szczęśliwe”  spotkanie w Klubie Senior+      

Projekt „Wirtualny teatrzyk małego Widza kółko i kwadrat” – zajęcia z dziećmi                                   

Znajdziesz mnie w bibliotece – aktywny czytelnik – konkurs                                                                            

Letnia biblioteka – zajęcia dla dzieci                                                                                                                                           

Konkurs „Moja Mała Ojczyzna”                                                                                                                       

Konkurs ortograficzny                                                                                                                                     

Spotkanie autorskie z Katarzyną Zdanowicz                                                                                                                                   

Projekt „BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja |”: 

Szkolenia, warsztaty, inscenizacje, prelekcje, Konferencja.                                                                                                                           

   Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Osówce: 

• Gazetki okolicznościowe                                                                                                                      

• Lekcja biblioteczna „Światowy Dzień Ptaków Wędrownych” on-line (skype)                                    

• Lekcja biblioteczna „Pszczółka Maja” on-line (skype)                                                                        
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• Lekcja biblioteczna „Dzień Strażaka” on-line (Skype)                                                                       

• Wystawka  

• Kiermasz książek   

Imprezy i inne formy promocji organizowane przez filię – stacjonarne:     

• „Czytanie na polanie” – zajęcia z dziećmi                                                                                             

• Narodowe Czytanie                                                                                                                               

• Warsztaty świąteczne (seniorzy, uczniowie)                                                                                     

• Konkursy plastyczne                                                                                                                               

• Dzień Misia                                                                                                                                          

• Warsztaty „Łapacze snów” 

Łącznie 115 form pracy dla 9000 uczestników w tym 88 stacjonarnych dla 1767 uczestników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

J. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programy i projekty 

realizowane w zakresie sportu i turystyki       

 

Rada Gminy Czernikowo, uchwałą nr XIX/166/2020 z dnia 21 października 2020 roku, 

przyjęła „Program współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej wynikało zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładających na organ samorządu 

terytorialnego obowiązek uchwalania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Głównym celem Programu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz 

zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych. 

Na terenie gminy w roku 2021 funkcjonowały następujące organizacje pozarządowe: 

1. Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Osówka, OSP Makowiska, OSP Mazowsze, OSP 

Steklinek, OSP Steklin, OSP Witowąż, OSP Czernikowo, Gminny Związek 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Czernikowie 

2. Kluby sportowe (w tym Uczniowskie Kluby Sportowe): LZS „Victoria” Czernikowo, 

KS Steklin, KS „Olimpijczyk”, UKS „Comets” Mazowsze, UKS „Kopernik”, UKS 

„Piątka”; UKS Akademia Młodego, UKS Lider Steklin. 
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3. Fundacje: Fundacja Barwy Pomocy, Fundacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych 

„Tratwa”; Warto Walczyć o Siebie. 

4. Koła i Stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich w Witowężu, Koło Gospodyń 

Wiejskich w Pokrzywnie, Koło Gospodyń Wiejskich w Steklinku, Koło Gospodyń 

Wiejskich „Jutrzenka” w Czernikowie, Czernikowskie Stowarzyszenie na rzecz 

wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-Nie”, Stowarzyszenie Przyjaciół 

Mazowsza „Nasz Czas”, Stowarzyszenie „Razem łatwiej”, Stowarzyszenie Wędkarsko-

Ekologiczne "Złoty Karaś", Stowarzyszenie „Związek Jaszczurczy”, Klub Seniora 

„Radość”, Związek Zawodowy Pracowników Wiejskiej Spółdzielni Handlowo – 

Usługowej. 

 Współpraca o charakterze finansowym Gminy Czernikowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań 

odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie pożytku publicznego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Na zadania realizowane w 2021 r. ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert. Środki 

na realizację zadań publicznych na rok 2021 wyniosły 95 000,00 zł. 

 W związku z ogłoszeniem Konkursu Wójt Gminy Czernikowo powołał Komisję 

Konkursową, która dokonała rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2021 

roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w w/w zakresie.  

 Podsumowanie przeprowadzonego Konkursu ofert nr 1/2021 „W zakresie kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji” przedstawiają poniższe tabele.  
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1. 

Konkurs ofert nr 1/2021 

„W zakresie kultury 

fizycznej, sportu i 

rekreacji” 

6 6 6 6 6 6 95 000,00 
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 Liczba ofert rozpatrzonych pozytywnie oraz podmiotów, którym zostało przyznane 

wsparcie w 2021 roku wyniosła 6.  

 Organizacje pozarządowe na terenie gminy Czernikowo można podzielić na trzy grupy: 

kluby sportowe (w tym Uczniowskie Kluby Sportowe), jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych oraz pozostałe stowarzyszenia, koła i fundacje. 

 Wsparcie klubów sportowych opiera się na przyznawaniu dotacji opisanych  

w Rozdziale II niniejszego Sprawozdania oraz zapewnieniu i dbałości o zaplecze meczowo-

treningowe. W ocenie gminnego Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu 

pozyskiwane przez kluby wsparcie stanowi istotny wkład w funkcjonowanie  

i umożliwienie rywalizacji na zajmowanych szczeblach. 

 Ochotnicze Straże Pożarne podlegające Oddziałowi Gminnemu ZOSP RP otrzymują 

wsparcie według właściwości w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej  

w formie dofinansowania lub finansowania zakupu wyposażenia, umundurowania, dbałości  

o zaplecze techniczne i zapewnienie mobilności. Sprawowanie pieczy nad przedmiotową 

działalnością nie leży jednak w gestii Koordynatora ds. współpracy samorządu gminy  

z organizacjami pozarządowymi i wykracza poza zakres Programu. 

 Gmina Czernikowo przykłada szczególną uwagę do zapewnienia bazy lokalowej dla 

wszelkiego typu inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wiejski Dom 

Kultury w Mazowszu, Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie oraz świetlice wiejskie 

w Czernikowie, Osówce, Steklinie, Witowężu, Pokrzywnie i Steklinku w 2021 roku 

wykorzystywane były przez organizacje pozarządowe m.in. w celu organizacji szkoleń, 

posiedzeń, zebrań, kursów, treningów, konkursów, ćwiczeń, prelekcji, warsztatów, prób, 

koncertów i konferencji. Gmina Czernikowo w ramach posiadanych możliwości wielokrotnie 

zapewniała środki transportu dla organizacji wyrażających taką potrzebę. Warto dodać, że w 

grudniu 2021 r. poprzez realizację zadania ,,Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej 

adaptacja na świetlicę wiejską” przekazano również do użytkowania społeczności lokalnej 

świetlicę wiejską w Liciszewach.  

  Gmina Czernikowo wspierała organizacje także w ramach doraźnego 

współfinansowania przedsięwzięć lokalnych stowarzyszeń, składek członkowskich czy 

przekazania środków na działalność stowarzyszeń. Wiele możliwości dawała Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyznająca środki finansowe na właściwe 

działania o charakterze przeciwdziałania uzależnieniom na podstawie złożonych wniosków. 
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Także fundusze sołeckie stanowią źródło wsparcia działalności organizacji pozarządowych na 

terenie gminy. 

  Gmina realizuje działalność informacyjną poprzez organizację spotkań  

z organizacjami pozarządowymi (głównie według charakteru organizacji, a więc spotkań 

jednostek OSP, spotkań klubów sportowych oraz pozostałych kół i stowarzyszeń). Informacje 

przekazywane są również za pośrednictwem tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  

Czernikowo, kwartalnika samorządowego „Dwa Słowa”, strony promocyjnej na Facebooku 

oraz strony internetowej Urzędu. Dodatkowe informacje oraz zaproszenia dotyczące 

konkursów, spotkań itp. dla organizacji pozarządowych wysyłane są również drogą 

elektroniczną. 

 Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami opiera się na 

zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji oraz jawności. 

W myśl zasady pomocniczości Gmina, respektując odrębność i suwerenność organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania  

i rozwiązywania problemów. W związku z powyższym należy zauważyć, iż Gmina w pierwszej 

kolejności podejmuje inicjatywy oddolne, wychodzące od organizacji pozarządowych, oraz 

wyraża przekonanie, iż naruszeniem suwerenności organizacji jest wywieranie wpływu na ich 

aktywności w sposób szerszy, niż przedstawianie potencjalnych form wsparcia i udzielanie 

takowego na wniosek organizacji. Z powyższym wiąże się spełnianie zasady partnerstwa, 

według której organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu 

problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonaniu zadań 

publicznych, a Gmina pozostaje otwarta na wszelkie przejawy przedmiotowej aktywności. 

Zasady efektywności i jawności, opisane w Programie, także były respektowane w roku 

sprawozdawczym. 

 

K. Programy i projekty realizowane w ramach pomocy społecznej  

Jednym z głównych dokumentów wyznaczających kierunki działań Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Czernikowie jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Czernikowo na lata 2018-2022, która przyjęta została Uchwałą nr XXXI/194/2018 

Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2018 r. Misją samorządu gminy Czernikowo w 

realizacji powyższej strategii jest: „Stwarzanie mieszkańcom dobrych warunków do życia i 
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rozwoju, wzmacnianie rodzin, przeciwdziałanie różnym formom marginalizacji i wykluczenia 

społecznego oraz integrowanie społeczności lokalnej”. Strategia zorientowana jest na 

rozszerzenie i pogłębianie form pracy socjalnej i współpracę z różnymi instytucjami i 

organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami 

działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, 

bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu, pomoc osobom bezrobotnym. W kontekście rozpoznanych na terenie gminy 

Czernikowo problemów społecznych wyszczególnionych zostało 5 celów strategicznych, które 

objęły wszystkie obszary problemowe i adresowane były do mieszkańców gminy Czernikowo, 

których warunki i poziom życia odbiegają od przeciętnego poziomu, a przy wykorzystaniu 

własnych zasobów, możliwości i umiejętności nie są oni wstanie zabezpieczyć samodzielnie 

swoich potrzeb. W 2021 roku cele strategiczne określone powyższym dokumentem były 

realizowane poprzez cele operacyjne i wyznaczone kierunki działań. Celem strategicznym, na 

realizację którego złożyło się najwięcej działań był cel: Wzmacnianie rodzin oraz stwarzanie 

dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju. Cel ten w ramach funkcjonowania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie realizowany był na podstawie zadań 

wynikających między innymi z: 1) Ustawy o pomocy społecznej (pomoc finansowa, pomoc w 

naturze, praca socjalna, usługi opiekuńcze, poradnictwo, interwencja socjalna). Pomocą 

społeczną w 2021 r. w różnych formach objętych było 475 rodzin (1 181 osób w tych rodzinach) 

– co stanowi 13,2% ogółu mieszkańców. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie 

w całym roku budżetowym 2021 na pomoc społeczną w różnych formach wydatkował łączną 

kwotę 1 410 193 zł, w tym 201 048 zł na zadanie zlecone i 1 209 145 zł na zadania własne. 

Problemami powodującymi przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej były najczęściej: 

ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, potrzeba 

ochrony macierzyństwa, uzależnienia. 2) Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(świadczenia wychowawcze 500+). W 2021 r. liczba dzieci, na które przyznano prawo do 

świadczenia wychowawczego wynosiła 2 120. Wypłacono 21 370 świadczeń o łącznej wartości 

10 595 489,36 zł. 3) Ustawa o świadczeniach rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z 

przysługującymi do nich dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka). W 2021 r. przyznano zasiłki rodzinne 

wraz z dodatkami dla 630 dzieci, wartość wypłaconych świadczeń rodzinnych wraz z 

dodatkami stanowiła kwotę 1 268 358,94  zł. Inne rodzaje pomocy wypłacane w ramach ustawy 
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o świadczeniach rodzinnych: zasiłki pielęgnacyjne - 2020 świadczeń o wartości 435 997,00 zł, 

świadczenie pielęgnacyjne – 992 świadczenia o wartości 1 940 945,00 zł, specjalny zasiłek 

opiekuńczy – 75 świadczeń o wartości 46 500,00 zł, świadczenie rodzicielskie – 433 

świadczenia o wartości 399 193,00zł,  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 

64 świadczenia o wartości 64 000,00zł, zasiłek dla opiekuna – 50 świadczeń o wartości 30 

720,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 820 świadczeń o wartości 

399 788,00 zł. 4) Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego). W 2021 r. przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 

91 dzieci. Wypłacono 1032 świadczeń o łącznej wartości 374.891,66 zł. 5) Ustawa o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (zatrudnienie asystenta rodziny, odpłatność gminy za 

pobyt dzieci w pieczy zastępczej). W 2021 r. wsparciem asystenta rodziny objętych było 15 

rodzin, w których stwierdzono dysfunkcje niewydolności wychowawczej rodziców. Z 

„Programu asystent rodziny na rok 2021” pozyskano kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie 

działającego na rzecz rodzin.  

Za pobyty 26 małoletnich w różnych formach pieczy zastępczej gmina poniosła odpłatność w 

wysokości 197.350,61 zł. Inne rodzaje wsparcia dla rodzin z dziećmi udzielane przez tutejszy 

ośrodek w 2021 r. to świadczenia wynikające z realizacji rządowych programów: 1) „Posiłek 

w szkole i w domu”. Dożywianiem w szkołach w postaci gorących posiłków - objętych było 

227 uczniów – wartość pomocy 137 687,13 zł. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności w ramach powyższego programu otrzymało 188 osób, wartość pomocy 

142 066 zł.  

Inne cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Czernikowo realizowane są poprzez wyznaczone cele operacyjne. Podejmowane są działania 

służące kompleksowemu rozwiązywaniu tych problemów przede wszystkim poprzez 

współpracę z innymi podmiotami, będącymi również realizatorami tego dokumentu. I tak np. 

cel strategiczny –„Utrzymywanie seniorów i osób niepełnosprawnych w środowisku 

zamieszkania” realizowany jest poprzez udzielanie stosownych świadczeń określonych w 

przepisach prawa, organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, prowadzenie 

działań zapewniających osobom starszym bezpieczeństwo socjalne oraz zwiększenie udziału w 

życiu społecznym. Działania na rzecz osób starszych będą kontynuowane ze szczególnym 

uwzględnieniem usług opiekuńczych. W roku 2021 dalej funkcjonował Klub Senior+ w 

Czernikowie. Klub dysponuje 15 miejscami. W roku 2021 w działaniach Klubu Senior+ 
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uczestniczyło łącznie 18 seniorów. Gmina Czernikowo otrzymała dofinansowanie na 

funkcjonowanie klubu w wysokości 17.873,78 zł, środki własne gminy przeznaczone na 

funkcjonowanie klubu wynosiły 21.218,78 zł. Z uwagi na stan pandemii zajęcia w klubie 

musiały być czasowo zawieszone. Działalność klubu ukierunkowana jest na wzmacnianie 

samodzielności seniorów i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.  

Cel strategiczny –„Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej i wsparcia w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie” realizowany był poprzez udzielanie 

pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemami uzależnień i przemocy oraz prowadzenie 

działalności profilaktycznej. W 2021 r. w gminie zatrudniony był psychoterapeuta do spraw 

uzależnień oraz dwóch psychologów – świadczących specjalistyczne poradnictwo dla rodzin z 

problemami, dotkniętych uzależnianiami oraz przemocą. Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2021 r. prowadził  29 procedury Niebieskie 

Karty. Powołane zostały 17 grupy robocze, które odbyły 67 spotkań z ofiarami i sprawcami 

przemocy. Pracownicy socjalni prowadzili systematyczną pracę z tymi rodzinami w ramach 

monitoringu. Omawiany cel realizowany był również poprzez działania prowadzone przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, publiczne placówki oświatowe, 

placówki kulturalne, niepubliczne placówki ochrony zdrowia.  

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie kolejny raz zawarł 

porozumienie z Ośrodkiem Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej na potrzeby realizacji 

projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach powyższego projektu 720 mieszkańców gminy 

otrzymało pomoc żywnościową w formie podstawowych artykułów spożywczych.  

Od lipca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie przejął realizację 

pomocy w formie stypendiów szkolnych. Łącznie w całym roku 2021 pomoc w formie 

stypendiów szkolnych otrzymało 122 uczniów natomiast w formie zasiłku szkolnego 14 

uczniów z terenu gminy Czernikowo. Na pomoc w formie stypendiów szkolnych wydatkowano 

w roku 2021 kwotę 285 193,96 zł. 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie przystąpił do realizacji 

Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. W ramach projektu 13 mieszkańców naszej gminy 

w wieku 60+ otrzymało tzw. opaskę życia. Gmina Czernikowo otrzymała dofinansowanie na 

funkcjonowanie klubu w wysokości 17 873,78 zł, środki własne gminy przeznaczone na 

funkcjonowanie klubu wynosiły 2 250 zł. 
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L. Programy i projekty realizowane w zakresie ochrony środowiska, w tym Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program Ochrony Środowiska Gminy 

Czernikowo Programy i projekty realizowane w zakresie ochrony środowiska, w 

tym Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program Ochrony Środowiska Gminy 

Czernikowo 

1. Program Ochrony Środowiska 

Uchwałą Rady Gminy Czernikowo Nr XXVI/227/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. 

przyjęto ,,Program 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, jest realizacja przez Gminę polityki ochrony środowiska zbieżnej 

z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych, zarówno tych 

lokalnych, jak i o znaczeniu krajowym.  

2. Program Gospodarki Niskoemisyjnej  

Uchwałą Nr XXI/184/2020 Rady Gminy Czernikowo z dnia 22 grudnia 2020 r. 

zmieniono „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo na lata 2016-2020” 

i przyjęto „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo na lata 2016-2020+”.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dla gminy kluczowym dokumentem przy 

ubieganiu się o wsparcie ze środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć rozwijających 

gospodarkę opartą na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 

i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.  

3. Program Ochrony Powietrza dla strefy kujawsko - pomorskiej  

Sprawozdania z realizacji w 2021 r. Programu Ochrony Powietrza przesłano do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego drogą elektroniczną za pomocą 

platformy sprawozdawczej programów ochrony powietrza.  

Ze względu na brak alarmowych przekroczeń jakości powietrza na terenie gminy 

Czernikowo, nie było konieczności przeprowadzenia działań krótkoterminowych w zakresie 

ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń. 

4. Aglomeracja Czernikowo  

30 listopada 2020 r. Rada Gminy Czernikowo podjęła Uchwałę nr XX/178/2020 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czernikowo. 
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Wielkość Aglomeracji Czernikowo została ustanowiona na poziomie 3465 RLM 

i obejmuje swoim zasięgiem miejscowość Czernikowo. Na terenie aglomeracji funkcjonuje 

oczyszczalnia ścieków w Czernikowie. 

Z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków corocznie składane są 

sprawozdania. Ze sprawozdania za rok 2021 wynika, iż w aglomeracji Czernikowo jest 29,8 km 

sieci kanalizacyjnej, w tym 27,9 km kanalizacji grawitacyjnej. W związku ze wzrostem ilości 

nowych przyłączeń do kanalizacji w roku 2021 w aglomeracji powstało 164,1 tys. m 3 ścieków, 

odprowadzono zbiorczym systemem do oczyszczania, w tym w tym 2,6 tys. m 3 dostarczono 

taborem asenizacyjnym.  

 

M. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgosko - Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego       

 

ZIT BTOF w województwie kujawsko-pomorskim został powołany na mocy Porozumienia 

zawartego w dniu 8 kwietnia 2014 r. Umowa Partnerstwa stanowi, iż podstawowym 

dokumentem wykonawczym dla zawiązanego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego jest tzw. Strategia ZIT, która pełni rolę „strategii określającej zintegrowane 

działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych środowiskowych, klimatycznych, 

demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie”. Zgodnie ze Strategią 

członkami ZIT BTOF w województwie kujawsko-pomorskim są: Bydgoszcz i Toruń, 

wszystkie gminy z powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz z sąsiednich powiatów –gminy: 

Łabiszyn, Nakło n. Notecią, Szubin i Kowalewo Pomorskie, a także powiaty bydgoski toruński. 

Łącznie jest to 25 JST z terenu wskazanego jako Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny.  

  W 2021 roku, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych, zakończono następujące inwestycje: 

1. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap II” 

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.5. Efektywność energetyczna i 

gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT 

• Data realizacji: 2021 

• Wartość zadania: 677 241,30 zł 

• Kwota dofinansowania: 279 607,48 zł 
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Dzięki realizacji inwestycji zwiększyła się efektywność systemu oświetlenia ulicznego na 

terenie gminy, co ma ogromne znaczenie proekologiczne i ekonomiczne. Przebudową objęte 

zostały 433 punkty oświetleniowe w Czernikowie, Czernikówku, Kijaszkowie, Liciszewach, 

Makowiskach, Mazowszu, Steklinie, Nowogródku, Szkleńcu, Witowążu i Wygodzie. Ponadto, 

wybudujemy osiem nowych punktów oświetleniowych w Kijaszkowie przy drodze 101108C 

(od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kijaszkówca), a także gruntownie 

zmodernizujemy oświetlenie stadionu sportowego w Czernikowie i terenu wokół obiektu (w 

tym ul. Gimnazjalnej) – tam zdemontujemy 12 lamp z oprawami sodowymi, w miejsce których 

zamontowane zostanie 16 lamp LED-owych oraz 12 profesjonalnych naświetlaczy 

stadionowych. 

 

4. Realizacja uchwał Rady Gminy Czernikowo                         

W 2021 roku Rada Gminy Czernikowo podjęła łącznie 85 uchwał, które w zależności 

od sposobu załatwienia sprawy zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.  W roku 

ubiegłym odbyło się 12 posiedzeń komisji stałych oraz 12 sesji Rady Gminy. 

L. p.  Numer i tytuł uchwały 

1. 
Uchwała Nr XXII/188/2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 stycznia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 

2. 

Uchwała Nr XXII/189 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 stycznia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 

2021-2031 

3. 
Uchwała Nr XXII/190 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 stycznia 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

4. 

Uchwała Nr XXII/191 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 stycznia 2021 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

5. 

Uchwała Nr XXII/192 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 stycznia 2021 r.  

w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu 

zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Czernikowo oraz wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

drogowego 

6. 

Uchwała Nr XXII/193/2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 stycznia 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przyjęcia przez Gminę 

Miasta Torunia realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości 

7. 

Uchwała Nr XXIII/194 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2021 r.  

w sprawie w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

8. 
Uchwała Nr XXIV/195 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 
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9. 

Uchwała Nr XXIV/196 /2021 RADY Gminy Czernikowo z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2021-

2031 

10. 

Uchwała Nr XXIV/197 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2021 roku 

11. 
Uchwała Nr XXV/198 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 

12. 

Uchwała Nr XXV/199 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2021-

2031 

13. 

Uchwała Nr XXV/200 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Czernikowo a pozostałymi 

gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia 

14. 

Uchwała Nr XXV/201 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa 

Mieszkaniowa KZN – Toruński sp. z o. o. 

15. 

Uchwała Nr XXV/202 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów  

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

16. 
Uchwała Nr XXV/203 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie 

17. 

Uchwała Nr XXVI/204 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 

2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czernikowo wotum zaufania za 2020 

rok 

18. 

Uchwała Nr XXVI/205 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2020 rok 

19. 
Uchwała Nr XXVI/206 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo za 2020 rok 

20. 
Uchwała Nr XXVI/207 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 

21. 

Uchwała Nr XXVI/208 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo 

na lata 2021-2031 

22. 

Uchwała Nr XXVI/209 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

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 

23. 
Uchwała Nr XXVI/210 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

24. 
Uchwała Nr XXVI/211 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu 

25. 

Uchwała Nr XXVI/212 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

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. 
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26. 

Uchwała Nr XXVI/213 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

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 ”. 

27. 

Uchwała Nr XXVI/214 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044C  

w zakresie budowy przejść dla pieszych”. 

28. 

Uchwała Nr XXVI/215 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

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”. 

29. 

Uchwała Nr XXVI/216 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

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 

30. 

Uchwała Nr XXVI/217 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r. 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czernikowo do Spółdzielni Socjalnej 

„Lubiczanka” 

31. 

Uchwała Nr XXVI/218 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy 

Czernikowo w spółkach prawa handlowego 

32. 

Uchwała Nr XXVI/219 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wniesionej przez partię 

Przebudzeni Konsumenci z dnia 5 maja 2021 r. 

33. 

Uchwała Nr XXVI/220 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany nawierzchni drogi gminnej nr 

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

34. 

Uchwała Nr XXVI/221 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2021 roku 

35. 

Uchwała Nr XXVI/222 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

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 

36. 

Uchwała Nr XXVI/223 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

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 

37. 

Uchwała Nr XXVI/224 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie przejęcia przez Gminę Czernikowo od Gminy Kikół części zadania z 

zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego 

38. 

Uchwała Nr XXVI/225 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czernikowo na rok 

szkolny 2021/2022 
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39. 

Uchwała Nr XXVI/226 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz opłaty za 

wyżywienie w Żłobku ,,Bajkowa Kraina” w Czernikowie 

40. 

Uchwały Nr XXVI/227 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czernikowo na lata 

2021-2024 z perspektywą do roku 2028” 

41. 

Uchwała Nr XXVI/228 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

42. 

Uchwała Nr XXVI/229 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.  

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. 

43. 

Uchwały Nr XXVI/230 /2021 Rady Gminy Czernikowo 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 

44. 
Uchwała Nr XXVII/231 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lipca 2021 r.  

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 

45. 

Uchwała Nr XXVII/232 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lipca 2021 r.  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernikowo na lata 

2021-2031 

46. 

Uchwała Nr XXVII/233 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lipca 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2044C w zakresie budowy przejść dla pieszych”. 

47. 

Uchwała Nr XXVII/234 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lipca 2021 r.  

w sprawie zmiany 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”. 

48. 

Uchwała Nr XXVIII/235 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy 

Czernikowo na lata 2017-2023. 

49. 
Uchwała Nr XXIX/236 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 10 września 2021 r.  

w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Czernikowo oraz zasad jego używania 

50. 
Uchwała Nr XXX/237 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 września 2021 r.  

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 

51. 

Uchwała Nr XXX/238 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 września 2021 r.  

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2021-

2031 

52. 
Uchwała Nr XXX/239 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 września 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo 

53. 

Uchwała Nr XXX/240 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 września 2021 r.  

w sprawie ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Czernikowo na lata 2021-2025” 
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54. 

UCHWAŁA Nr XXX/241 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 września 2021 

r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Czernikowo 

55. 

UCHWAŁA Nr XXX/242 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 

2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 

56. 

UCHWAŁA Nr XXX/243 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 

2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej 

57. 

UCHWAŁA Nr XXX/244 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 

2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernikowo 

58. 

UCHWAŁA Nr XXX/245 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 

2021 r. w sprawie w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Czernikowo w ciągu dróg powiatowych 

59. 

UCHWAŁA Nr XXX/246 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 

2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej poprzez wyłączenie 

jej z użytkowania 

60. 
Uchwała Nr XXXI/247 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 października 2021 

r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 

61. 

Uchwała Nr XXXI/248 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 października 2021 

r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 

2021-2031 

62. 

Uchwała Nr XXXI/249 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 października 2021 

r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/215/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku  

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” zmienionej uchwałą 

nr XXVII/234/2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lipca 2021 roku. 

63. 

Uchwała Nr XXXI/250 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 października 2021 

r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/214/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044C  

w zakresie budowy przejść dla pieszych” zmienionej uchwałą nr XXVII/233/2021 

Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lipca 2021 roku. 

64. 

Uchwała Nr XXXI/251 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 października 2021 

r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022. 

65. 

Uchwała Nr XXXI/252 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 października 2021 

r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Makowiska na lata 2021-

2027. 

66. 

Uchwała Nr XXXI/253 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 października 2021 

r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do 

bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie 
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zbiorowym organizowanym przez Gminę Czernikowo oraz w sprawie ustalenia 

Regulaminu przewozów w tym transporcie 

67. 

Uchwała Nr XXXII/254 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

68. 
Uchwała Nr XXXII/255 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 

69. 

Uchwała Nr XXXII/256 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2021-

2031 

70. 
Uchwała Nr XXXII/257 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

71. 
Uchwała Nr XXXII/258 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości 

72. 

Uchwała Nr XXXII/259 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernikowo 

73. 
Uchwała Nr XXXII/260 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Makowiskach 

74. 
Uchwała Nr XXXIII/261 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 

75. 

Uchwała Nr XXXIII/262 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2021-

2031 

76. 

Uchwała Nr XXXIII/263 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod 

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

77. 

Uchwała Nr XXXIII/264 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa 

Mieszkaniowa – Północne Mazowsze sp. z o. o. z siedzibą w Ciechanowie 

78. 

Uchwała Nr XXXIII/265 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów  

w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Północne Mazowsze sp. 

z o. o. 

79. 

Uchwała Nr XXXIII/266 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków 

80. 

Uchwała Nr XXXIII/267 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Skwirynowo 

81. 
Uchwała Nr XXXIII/268 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości 

82. 

Uchwała Nr XXXIII/269 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie przejęcia przez Gminę Czernikowo od Gminy Kikół części zadania z 

zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego 



45 

 

83. 

Uchwała Nr XXXIII/270 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego 

transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Czernikowo oraz 

wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego 

84. 

Uchwała Nr XXXIII/271 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy 

Czernikowo na lata 2021-2030. 

85. 
Uchwała Nr XXXIII/272 /2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czernikowo 

 

5. Samorządowa współpraca ponadlokalna 

W ramach współpracy ponadlokalnej w samorządowych związkach lub 

stowarzyszeniach należy wskazać działalność Gminy Czernikowo w strukturach Lokalnej 

Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich „Region Południe” oraz Stowarzyszenia Gmin Ziemi 

Dobrzyńskiej. 

Gmina Czernikowo jest członkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania Gmin 

Dobrzyńskich „Region Południe”. Reprezentantem gminy w strukturach LGD jest Przemysław 

Pujer. Członkami stowarzyszenia, pełniącymi różne funkcje i posiadający w związku z 

powyższym różne uprawnienia (w tym uchwałodawcze i zarządcze), są ponadto m.in. Tomasz 

Krasicki, Rafał Rutkowski, Daniel Świdurski, Jadwiga Padlewska i Andrejus Sivickis. 

Lokalne Grupy działania są podmiotami zajmującymi się także szeroko rozumianym 

pośrednictwem i administracją w zakresie ubiegania się o środki unijne przez zarówno jednostki 

samorządu terytorialnego, jak i stowarzyszenia czy przedsiębiorców. W roku 2021 Gmina 

Czernikowo zrealizowała dzięki dofinansowaniu przyznanemu za pośrednictwem LGD w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 projekt „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w 

miejscowości Steklin”. 

Gmina Czernikowo jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Gmin Ziemi 

Dobrzyńskiej. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie idei samorządności lokalnej, 

koordynacja współdziałania gmin zmierzająca do podtrzymania i upowszechnienia wspólnych 

tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych Ziemi Dobrzyńskiej, podejmowanie 

działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej oraz 

popularyzowanie wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej. W 2021 roku przedstawicielami Gminy 
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Czernikowo w stowarzyszeniu byli Daniel Świdurski oraz Dariusz Chrobak, który pełnił 

funkcję Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia.  

Gmina Czernikowo należy do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego 

Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, które jest formą partnerstwa regionalnego 

jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoje zadania 

Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” realizuje w oparciu o Biuro Informacyjne 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli oraz Biuro Stowarzyszenia w Toruniu, 

gdzie mieści się jego siedziba. Cele EKiP: 

• reprezentowanie interesów samorządów województwa kujawsko-pomorskiego w kraju 

i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej; 

• promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów 

regionu; 

• wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w budowaniu potencjału 

administracyjnego organów administracji publicznej oraz innych jednostek i organizacji 

z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają osobowość prawną, w 

kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych Unii 

Europejskiej poprzez organizacje staży i szkoleń; 

• działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami poprzez udział w projektach międzynarodowych służących 

budowaniu silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej. 

Gmina Czernikowo należy także do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-

Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. (dalej: ZIT BTOF). ZIT BTOF w województwie 

kujawsko-pomorskim został powołany na mocy Porozumienia zawartego w dniu 8 kwietnia 

2014 r. Umowa Partnerstwa stanowi, iż podstawowym dokumentem wykonawczym dla 

zawiązanego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest tzw. Strategia ZIT, która 

pełni rolę „strategii określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów 

gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają 

wpływ na obszary miejskie. Zgodnie ze Strategią członkami ZIT BTOF w województwie 

kujawsko-pomorskim są: Bydgoszcz i Toruń, wszystkie gminy z powiatów bydgoskiego  

i toruńskiego oraz z sąsiednich powiatów – gminy: Łabiszyn, Nakło nad Notecią, Szubin  

i Kowalewo Pomorskie, a także powiaty bydgoski i toruński. Łącznie jest 25 JST z terenu 

wskazanego jako Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny.
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III. Priorytetowe zadania Gminy Czernikowo na rok 2022 

 
 

Wykaz inwestycji na 2022 rok 

 

Lp Nazwa zadania Wartość 
Planowane 

nakłady 

Źródła finansowania 

 

 

 

Budżet 

gminy 

Dotacje Środki 

Pomoc. 

Rządowy 

Fundusz 

Rozwoju 

Dróg 

Rosnąca 

Odporność 

środki z 

funduszu 

przeciwdziałania 

COVID-19 

Kredyty, 

obligacje 

Subwencja 

ogólna na 

wsparcie 

finansowe 

inwestycji 

w zakresie 

kanalizacji 

Fundusz 

sołecki 

 

1 
Inwestycje w ramach podpisanych 

porozumień  
73.400 73.400 73.400       

   

2 
Budowa drogi gminnej Czernikówko- 

Wały  
312.760 312.760 312.760      

   

3 Opracowanie projektów 119.500 119.500 119.500      
   

 

4 Zakup działki Czernikówko (III rata) 30.000 10.000        
  

10.000 

5 
Modernizacja kotłowni w Szkole 

Podstawowej w Steklnie 
80.000 80.000 80.000    

  
 

6 
Budowa chodnika przy Szkole 

Podstawowej w Mazowszu 
50.000 50.000 50.000    

  
 

7 

Prace budowlane, konserwatorskie i 

restauratorskie przy drewnianej 

chacie kantora we Włęczu 

391.000 310.000 18.000 292.000   

  

 

8 

Przebudowa przejścia dla pieszych na 

ul. Akacjowej w miejscowości 

Czernikowo wraz z obszarem 

oddziaływania 

375.000 375.000 165.000  200.000  10.000 

 

 

9 

Utworzenie Parku Wiejskiego w 

miejscowości Mazowsze – na 

potrzeby nabywania odporności i 

1.747.804 1.700.000  500.000  1.000.000 200.000 
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kondycji fizycznej w tym po 

przebytej chorobie COVID-19 

10 

Modernizacja i doposażenie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w miejscowości 

Jackowo 

1.508.798 1.503.798 484.375 913.798   105.625 

 

 

11 

Modernizacja systemu 

gospodarowania odpadami na terenie 

gminy Czernikowo 

3.637.000 3.637.000 312.000 3.325.000    

 

 

12 

Dofinansowanie Modernizacja stacji 

uzdatniania wody wraz z budową 

studni głębinowej i zbiornika wody 

czystej w miejscowości Działyń 

gmina Zbójno 

170.240 170.240 170.240     

 

 

13 

Przebudowa i rozbudowa dróg 

gminnych nr 101158C, 101159C, 

101160C w miejscowości Makowiska 

i Kiełpiny 

4.739.071 2.369.535   2.369.535   

 

 

14 
Monitoring stadionu w Czernikowie 

etap III 
30.803 30.803 30.803     

 
 

15 Minikoparka 105.000 105.000 105.000     
 

 

16 
Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej 
1.733.341 1.733.341      1.733.341  

17 

Przebudowa dróg gminnych nr 

101101C i 101108C z odgałęzieniami 

wraz z przebudową skrzyżowania z 

drogą powiatową nr 2132C w 

miejscowości Kijaszkowo 

1.320.569 1.320.569   609.569  711.000   

18 

Zakup samochodu strażackiego dla 

OSP Czernikowo służącego do 

przeciwdziałania sytuacjom 

kryzysowym w tym COVID-19 

500.000 500.000     500.000   

19 
Budowa siłowni plenerowej w 

miejscowości Liciszewy 
12.000 12.000 4.000      8.000 

20 
Projekt grantowy Cyfrowa Gmina – 

modernizacja pracowni 
270.780 270.780  270.780      

21 
Działka pod wybudowaną świetlicą w 

Steklinie 
70.000 70.000 70.000       

  Razem 17.277.066 14.753.726 1.995.078 5.301.578 3.179.104 1.000.000 1.526.625 1.733.341 18.000 
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