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BBuuddżżeett GGmmiinnyy CCzzeerrnniikkoowwoo
nnaa rrookk 22001100

Na sesji w dniu 30 grudnia 2009 roku radni
Rady Gminy w Czernikowie przyj´li bud˝et
gminy na 2010 rok. Zak∏ada on dochody naszej
gminy w wysokoÊci 26 975 761 z∏, a wydatki
w kwocie 30 575 761 z∏. Planowany deficyt
bud˝etu 3 600 000 z∏ sfinansowany zostanie
kredytem i po˝yczkà m in. z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej. Najwi´ksze wp∏ywy, podobnie jak w la-
tach ubieg∏ych, pochodziç b´dà z subwencji
otrzymanych z bud˝etu paƒstwa. ¸àczna suma
Êrodków z tego êród∏a wynosi 13 701 070 z∏
z czego 8 496 401 z∏ to subwencja oÊwiatowa.
Znaczàce wp∏ywy do bud˝etu gminy, jednak
ni˝sze ni˝ przyj´te na rok 2009, przyniosà
dochody z podatków od osób prawnych i fizy-
cznych. Planowane dochody z tego tytu∏u to
kwota 4 107 932 z∏ z tego 2 151 000 z∏ stanowià
wp∏ywy  z podatków: rolnego, od nieruchomoÊci,
leÊnego, od czynnoÊci cywilnoprawnych, od
Êrodków transportowych, od spadków i da-
rowizn i odsetek. W tym dziale sà te˝ wp∏ywy
w wysokoÊci 1 780 932 z∏, z udzia∏u w podat-
kach stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa
z podatku dochodowego od osób fizycznych (te˝
sà ni˝sze ni˝ przyj´te w bud˝ecie na 2009 r.). 

Bardzo du˝o Êrodków zewn´trznych wp∏ynie
do tegorocznego bud˝etu na inwestycje, b´dzie
to kwota ponad 6,1 mln z∏. Najwi´kszà pozycjà
w wydatkach bud˝etowych przyj´tà na 2010 rok
sà zadania inwestycyjne i modernizacyjne.
Zaplanowano na ten cel 11 411 672 z∏, co

stanowi a˝ 37,3% wydatków bud˝etowych.
Zostanà one szczegó∏owo omówione w osobnym
artykule. Od wielu lat najwi´kszym wydatkiem
bud˝etu gminy by∏y wydatki na oÊwiat´ i wy-
chowanie. Tak by∏o dotychczas. W tym roku
stanowià one, jak na razie, drugà pozycj´ w bud-
˝ecie. Zaplanowano na ten cel kwot´ 10 256 400
z∏. Wymieniona suma wydatkowana b´dzie na
wynagrodzenia nauczycieli i obs∏ugi szkó∏,
utrzymanie placówek oÊwiatowych w tym ich
bie˝àce remonty, dowóz dzieci do szkó∏, utrzy-
manie sto∏ówek szkolnych. Mimo, ˝e na sfinan-
sowanie zadaƒ bie˝àcych w oÊwiacie zosta∏a
dodatkowo doliczona kwota 277 100 z∏ z w∏as-
nym Êrodków, zapewne nie zabezpieczy to wszy-
stkich potrzeb. Gmina czyni starania o pozys-
kanie dodatkowych pieni´dzy na oÊwiat´
i wychowanie. Nast´pnà w kolejnoÊci pozycjà
w wydatkach jest pomoc spo∏eczna, na którà
przeznaczono na bie˝àcy rok 4 006 217 z∏.
W tym dziale mieszczà si´ Êwiadczenia
rodzinne, wydatki na zasi∏ki sta∏e i celowe, po-
moc w naturze, do˝ywianie uczniów oraz odp∏a-
tnoÊç za pobyt w domach pomocy spo∏ecznej.      

Dodatkowym elementem bud˝etu gminy jest
plan finansowy Gminnego Zak∏adu Komunal-
nego. Zaplanowano w nim dochody i wydatki
w kwocie 2 066 950 z∏. Najwi´kszymi wp∏ywami
do bud˝etu zak∏adu jest dotacja przedmiotowa
z bud˝etu gminy 1 000 000 z∏ oraz op∏ata za
wod´ i Êcieki 719 150 z∏. Dotacja przedmiotowa
przeznaczona jest na finansowanie zadaƒ
komunalnych nie przynoszàcych dochodów
takich, jak utrzymanie dróg, odÊnie˝anie,
utrzymanie oÊwietlenia ulicznego, zieleni i tych,
z których wp∏ywy w niewielkim stopniu
pokrywajà koszty utrzymania np. wysypisko
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Êmieci. W wydatkach bud˝etu GZK najwi´ksze
koszty to utrzymanie hydroforni i oczyszczalni
1 000 400 z∏ oraz wysypiska Êmieci 405 000 z∏.

Zak∏ad komunalny ma w swoim zakresie
dzia∏alnoÊci bie˝àce utrzymanie dróg, w tym
odÊnie˝anie. W tym roku na ten cel przezna-
czono 247 750 z∏. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e
z tych Êrodków pokrywane sà tylko remonty
dróg, zakup ˝u˝la, kamienia. Inwestycje
drogowe (nowe nawierzchnie i chodniki) sà
finansowane bezpoÊrednio z bud˝etu gminy. 

Po wejÊciu w ˝ycie ustawy o funduszu so∏ec-
kim gminy majà prawo wyodr´bniç w swoich
bud˝etach na wniosek so∏ectw okreÊlonà
wielkoÊç Êrodków finansowych na fundusz
so∏ecki. W naszym bud˝ecie po raz pierwszy
oficjalnie zaplanowano kwot´ 216 000 z∏.

WielkoÊç funduszu wyliczonego wzorem poda-
nym w ustawie, jest ró˝na dla poszczególnych
so∏ectw. Zale˝y ona, bowiem g∏ównie do iloÊci
mieszkaƒców so∏ectwa. Ârodki te zgodnie z wolà
rad so∏eckich przeznaczone zostanà przewa˝nie
na utrzymanie dróg wiejskich. 

W bud˝ecie gminy na rok 2010 znalaz∏y si´
tak˝e Êrodki m.in. na :

- badanie gleb, dofinansowanie szkoleƒ
rolniczych oraz gminnej spó∏ki wodnej,

- roboty interwencyjne,
- utrzymanie jednostek OSP,
- kultur´, w tym biblioteki,
- kultur´ fizycznà i sport,
- promocj´ gminy,
- do˝ynki gminne,
- dofinansowanie paliwa dla policji.
Przedstawione Paƒstwu dane oparte sà w cz´-

Êci na szacunkach. W trakcie roku bud˝et mo˝e
si´ znacznie zwi´kszyç zarówno po stronie
dochodów, jak wydatków. Na przyk∏ad do dnia
dzisiejszego nie znamy kwoty jakà otrzymamy
na stypendia socjalne (w 2009 r. 421 tys. z∏) czy
do˝ywianie. W przypadku naszej gminy zwykle
by∏o tak, ˝e na koniec roku bud˝et wzrasta∏
o par´ milionów z∏otych, w tym tak˝e znacznie
zwi´ksza∏y si´ wydatki inwestycyjne. Mamy
nadzieje ˝e ta prawid∏owoÊç potwierdzi si´
w tegorocznym bud˝ecie, poniewa˝ b´dziemy
sk∏adali kolejne wnioski o pozyskanie Êrodków
z zewnàtrz.                                              

Zdzis∏aw  Gawroƒski

2010 - rok inwestycji

W roku 2010 w bud˝ecie gminnym przewidzia-
no na inwestycje kwot´ prawie 11,5 mln z∏ (stan
na chwil´ obecnà). Jest to 37,3% wszystkich
wydatków bud˝etowych. Do zadaƒ inwestycyj-
nych zaliczamy: budow´ chodników, remonty
i budow´ sieci wodno-kanalizacyjnej w Czerni-
kowie, modernizacj´ dróg, dofinansowanie
przebudowy dróg powiatowych, budow´ przydo-
mowych oczyszczalni Êcieków, dokoƒczenie
budowy Wiejskiego Centrum Kultury w Mazow-
szu, budow´ „Orlika” w Mazowszu, budow´
podjazdu dla niepe∏nosprawnych przy SP
w Mazowszu, dalsze prace przy „Parku 700-
lecia” w Czernikowie, budow´ drogi Czernikowo
– Jackowo – Steklinek, zakup autobusu, zakup
koparko – ∏adowarki, budow´ placów zabaw,
nowe punkty oÊwietleniowe oraz wykonanie
projektu na przedszkole w Czernikowie. Tak
du˝ej kwoty na inwestycje jeszcze nie mieliÊmy
w historii naszej gminy, a co szczególnie wa˝ne,
wi´kszoÊç z wymienionych zadaƒ otrzyma
dofinansowanie z rozmaitych êróde∏ zew-
n´trznych. Do najwa˝niejszych inwestycji,
które otrzymajà wsparcie z zewnàtrz nale˝y
zaliczyç:

11.. PPrrzzeebbuuddoowwaa ii rroozzbbuuddoowwaa ssiieeccii wwooddnnoo

–– kkaannaalliizzaaccyyjjnneejj ww CCzzeerrnniikkoowwiiee –– kkoolleejjnnyy
eettaapp.. To inwestycja, o której pisaliÊmy ju˝
w poprzednim numerze „Dwóch S∏ów”.
Wniosek o dofinansowanie tego zadania zasta∏
z∏o˝ony do Urz´du Marsza∏kowskiego w odpo-
wiedzi na konkurs og∏oszony w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. WartoÊç
kosztorysowa tego przedsi´wzi´cia to ponad
6 mln z∏, a wnioskowana dotacja to 2.614.000 z∏.
Wiemy ju˝ na pewno, ˝e pieniàdze te trafià do
bud˝etu gminy, gdy˝ umowa o dofinansowanie
inwestycji zosta∏a podpisana w po∏owie lutego
br. W chwili obecnej trwajà prace nad przygoto-
waniem post´powania przetargowego. Ca∏e
zadanie zosta∏o podzielone na dwa etapy,
z których jeden zostanie zrealizowany od lipca
do listopada 2010 r., a drugi od marca do
paêdziernika 2011 r. W ramach projektu nastàpi
przebudowa i rozbudowa sieci wodno –
kanalizacyjnej w Czernikowie, w obr´bie ulic:
Toruƒskiej, Kolejowej, Strumykowej i Osiedla
Mickiewicza.

22.. BBuuddoowwaa ddrrooggii ∏∏ààcczzààcceejj CCzzeerrnniikkoowwoo
zz JJaacckkoowweemm oorraazz JJaacckkoowwoo zzee SStteekklliinn--
kkiieemm,, cczzyyllii ttzzww.. „„sscchheettyynnóówwkkaa””.. To kolejne
zadanie, które wià˝e si´ ze spektakularnym
sukcesem gminy. Sukces ten to wysokie trzecie
miejsce w rankingu inwestycji, które otrzyma∏y
wsparcie oraz sama kwota dotacji – 2.078.500 z∏.



Przedsi´wzi´cie to otrzyma dofinansowanie
w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

Warunkiem zakwalifikowania drogi do tego
Programu by∏o spe∏nienie nast´pujàcych kry-
teriów:

- spójnoÊç drogi gminnej z siecià dróg na
obszarze województwa (preferowane drogi do-
jazdowe do dróg powiatowych, wojewódzkich
i krajowych),

- wp∏yw na popraw´ bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego poprzez budow´ chodników, barier
ochronnych, oznakowania pionowego i pozio-
mego,

- realizacja inwestycji w partnerstwie z innymi
podmiotami,

- odpowiednie parametry techniczne, w tym
szerokoÊç wraz z poboczami minimum 6,5 m.

Wymienione kryteria sprawiajà, ˝e niewiele
dróg na terenie naszej gminy kwalifikuje si´ do
dofinansowania w ramach NPPDL 2008 – 2011.

D∏ugoÊç wybudowanych dróg to 4,4 km, a kosz-
torysowa wartoÊç robót to ponad 4,1 mln.
Realizacja zadania nastàpi przy wspó∏pracy ze
Starostwem Powiatowym w Toruniu, które
cz´Êciowo pokryje koszt przebudowy skrzy˝o-
wania drogi gminnej Jackowo – Steklinek
z drogà powiatowà nr 2043C. 

33.. BBuuddoowwaa WWiieejjsskkiieeggoo DDoommuu KKuullttuurryy
ww MMaazzoowwsszzuu.. W roku 2010 zostanie zakoƒ-
czona budowa obiektu w Mazowszu, który
b´dzie spe∏nia∏ funkcje kulturalne i spo∏eczne.
Inwestycja jest realizowana dzi´ki wsparciu ze
Êrodków unijnych uzyskanych w ramach
PROW-u, dzia∏anie „Odnowa i rozwój wsi”.
Kwota dotacji jakà otrzyma gmina Czernikowo
to 396.686 z∏, a ca∏kowita wartoÊç przedsi´wzi´-
cia to ponad 723 tys. z∏. Wykonawcà projektu
jest Zak∏ad Ogólnobudowlany W∏odzimierz
Walczak z W∏oc∏awka.

44..„„MMoojjee BBooiisskkoo –– OOrrlliikk 22001122”” ww MMaazzooww--
sszzuu..  To obiekt sportowy, który powstanie
w zwiàzku z realizacjà s∏ynnego programu
rzàdowego. Kompleks sk∏adajàcy si´ z boiska do
pi∏ki no˝nej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
ma∏ego tartanowego boiska do siatkówki i ko-
szykówki oraz zaplecza szatniowo – sanitarnego
powstanie przy Szkole Podstawowej w Mazow-
szu. Szacunkowy koszt budowy to ok. 1,2 mln z∏.
Gmina Czernikowo otrzyma na to zadanie
wsparcie finansowe z bud˝etu paƒstwa oraz ze
Êrodków  województwa w ∏àcznej kwocie 660 tys.
z∏. W chwili obecnej trwajà ostatnie prace nad
dokumentacjà konkursowà. Nast´pnie do koƒca
marca br. zostanie z∏o˝ony wniosek do Minis-
terstwa Sportu i Turystyki, a po jego akceptacji
b´dzie mo˝na og∏aszaç przetarg, który wy∏oni
wykonawc´.

55.. BBuuddoowwaa oocczzyysszzcczzaallnnii pprrzzyyddoommoowwyycchh..
Na rok bie˝àcy zaplanowano kontynuacj´

inwestycji, która w poprzednich latach cieszy∏a
si´ du˝ym zainteresowaniem. Chodzi tutaj o bu-
dow´ przydomowych oczyszczalni Êcieków.
Zadanie zostanie sfinansowane z po˝yczki Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Planuje si´
budow´ 89 obiektów, a kosztorysowa wartoÊç
ca∏oÊci to 1.660.400 z∏. W momencie otrzymania
ostatecznej decyzji co do kwoty po˝yczki b´dzie
rozpisany przetarg, w wyniku którego zostanie
ustalona ostateczna wartoÊç planowanych
oczyszczalni. Póêniej nastàpi podpisanie umów
z osobami, u których w/w urzàdzenia powstanà
oraz rzeczowa realizacja przedsi´wzi´cia.

66.. ZZaakkuupp kkooppaarrkkoo –– ∏∏aaddoowwaarrkkii.. Projekt
otrzyma∏ dofinansowanie ze Êrodków unijnych
w ramach PROW-u w kwocie 180 tys. z∏.
Ca∏kowita wartoÊç zakupionego sprz´tu to po-
nad 362 tys. z∏. Wi´cej na ten temat w odr´bnym
artykule.

77.. ZZaakkuupp aauuttoobbuussuu pprrzzyyssttoossoowwaanneeggoo ddoo
pprrzzeewwoozzuu oossóóbb nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh..
Przedsi´wzi´cie to zostanie cz´Êciowo sfinanso-
wane ze Êrodków PFRON-u, a wysokoÊç wspar-
cia to 128.100 z∏. Koszt zakupu autobusu, który
przyczyni si´ do poprawy warunków transporto-
wych osób niepe∏nosprawnych z naszej gminy
to ponad 250 tys. z∏.

88..  BBuuddoowwaa ppooddjjaazzdduu pprrzzyy SSzzkkoollee
PPooddssttaawwoowweejj ww MMaazzoowwsszzuu.. W ramach tego
dzia∏ania przy szkole powstanie podjazd przez-
naczony dla osób poruszajàcych si´ na wózkach
inwalidzkich. Szacunkowy koszt tej inwestycji
to prawie 90 tys. z∏, z czego dotacja z PFRON-u
wyniesie 44.800 z∏.

Jak ∏atwo policzyç na w/w zadania gmina
Czernikowo otrzyma ∏àczne bezzwrotne
wsparcie ze Êrodków zewn´trznych, wynoszàce
ponad 6,1 mln z∏. 

Jednak to nie wszystkie inwestycje, które b´dà
realizowane w roku 2010. Gmina b´dzie
ubiega∏a si´ dodatkowo o Êrodki z FOGR-u,
które mo˝na przeznaczyç na budow´ dróg.
Planujemy aplikowanie do Regionalnego
Programu Operacyjnego naszego województwa,
gdzie mo˝na uzyskaç wsparcie na budow´ dróg
i sieci wodno – kanalizacyjnej. Ponadto b´dà
pozyskiwane dotacje na tzw. projekty mi´kkie,
czyli szkolenia, promocj´ itp. Ju˝ dziÊ wiadomo,
˝e pracownicy Urz´du Gminy wezmà udzia∏
w projekcie polegajàcym na podnoszeniu
kwalifikacji kadr urz´dniczych, który realizujà
wszystkie gminy powiatu toruƒskiego.
W naszym zasi´gu sà równie˝ Êrodki finansowe
dla oÊwiaty, rozdzielane w ramach rozmaitych
programów rzàdowych. 

O wynikach naszych dzia∏aƒ b´dziemy na
bie˝àco informowaç na stronie internetowej
gminy oraz w kolejnych numerach „Dwóch
S∏ów”. D.Â.
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„Akcja odśnieżanie“ 
w naszej gminie

Ostatnie miesiàce da∏y si´ we znaki nie tylko
wszystkim mieszkaƒcom gminy Czernikowo,
ale równie˝ ca∏ej Polsce. Sta∏o si´ tak za sprawà
zimy, która w tym roku nas nie oszcz´dza∏a.
Obfite opady Êniegu oraz cz´ste zamiecie, przez
wiele dni parali˝owa∏y wszystkie drogi gminne,

powiatowe i krajowe. Co prawda odÊnie˝anie
by∏o prowadzone na bie˝àco, jednak niekorzys-
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Podatki w gminie w roku
2010

Choç tego nie lubimy, podatki p∏aciç nale˝y,
gdy˝ jest to nasz obywatelski obowiàzek. Podat-
ki stanowià wa˝ny dochód w∏asny gminy i dzi´-
ki nim mo˝na realizowaç ró˝nego rodzaju
inwestycje i przedsi´wzi´cia.

1.Podatek rolny jest ustalony na podstawie
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym. Podstawà obliczania podatku rolnego
jest Êrednia cena skupu ˝yta za okres pier-
wszych trzech kwarta∏ów roku poprzedniego.
Podaje to w komunikacie Prezes GUS. Cena ta
do ustalenia podatku w 2010 r. wynosi 34,10 z∏.
Podatek ustalany jest na ca∏y rok podatkowy.
Podstawà naliczenia podatku rolnego jest
równowartoÊç pieni´˝na 2,5 q ˝yta od 1 ha

przeliczeniowego gruntów dla gospodarstw
rolnych, co daje 85,25 z∏. Dla porównania w roku
poprzednim kwota ta wynosi∏a 139,50 z∏. Dla
pozosta∏ych gruntów rolnych – dzia∏ki przydo-
mowe nie przekraczajàce 1 ha podstawà
naliczenia podatku rolnego jest równowartoÊç
pieni´˝na    5 q ˝yta od 1 ha gruntów.

2.Rada Gminy w Czernikowie podj´∏a decyzj´
o pozostawieniu podatku od nieruchomoÊci na
poziomie z roku poprzedniego, w zwiàzku
z czym w roku bie˝àcym obowiàzujà stawki
z 2009 r.

3.Podatek od Êrodków transportowych zosta∏
nieznacznie podwy˝szony, a wzrost ten wyniós∏
3% w stosunku do roku 2009. Wynika to ze wzro-
stu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych w I
pó∏roczu 2009 r. Dok∏adne stawki znajdujà si´
w uchwale Rady Gminy z dnia 3 grudnia 2009 r.

S.Z. i D.Â.

Informacja, o zmianach w udzie-
laniu pomocy w przypadku

wystąpienia szkód w gospodar-
stwach, spowodowanych

niekorzystnymi zjawiskami
klimatycznymi

Informujemy,  ˝e od 1 stycznia 2010r. obowià-
zuje zapis artyku∏u 11 Rozporzàdzenia Komisji
(WE) Nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw prowadzàcych dzia∏alno-
Êç zwiàzanà z wytwarzaniem produktów
rolnych – „od dnia 1 stycznia 2010 r. zaofe-
rowane odszkodowanie musi byç zmniejszone
o 50%, chyba ˝e przyznaje si´ je rolnikom,
którzy dokonali ubezpieczenia pokrywajàcego

co najmniej 50% Êredniej rocznej produkcji
lub dochodu zwiàzanego z produkcjà i obej-
mujàcego zagro˝enia zwiàzane z niekorzys-
tnymi zjawiskami klimatycznymi statystycz-
nie najcz´Êciej wyst´pujàcymi w danym
paƒstwie cz∏onkowskim lub regionie”. Ozna-
cza to, ˝e tylko rolnicy, którzy ubezpieczà co
najmniej 50% upraw mogà uzyskaç pomoc
w postaci preferencyjnych kredytów lub
innych np. spo∏ecznych w pe∏nym zakresie.
Zmianie uleg∏a równie˝ powierzchnia dzia∏ki,
na której uprawy zosta∏y uszkodzone lub
zniszczone (minimalna powierzchnia uprawy
nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 0,1 ha) jak równie˝
okreÊlony w procentach stopieƒ zniszczeƒ
upraw z tym, ˝e do szacowania szkód stopieƒ
zniszczeƒ musi byç wy˝szy ni˝ 30% Êredniej
rocznej produkcji danego rolnika z ubieg∏ych
trzech lat lub Êredniej z trzech lat opartej na
okresie pi´ciu ubieg∏ych lat z wy∏àczeniem
wartoÊci najwy˝szej i najni˝szej.

M.R.
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Nowa koparko-ładowarka
w Gminnym Zakładzie

Komunalnym w Czernikowie

W poprzednim numerze kwartalnika „Dwa
S∏owa” znalaz∏ si´ artyku∏ o Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW), w którym infor-
mowaliÊmy, ˝e z gminy Czernikowo zosta∏y z∏o-
˝one do Urz´du Marsza∏kowskiego dwa wnioski
o dofinansowanie przedsi´wzi´ç w ramach tego
programu. O dotacj´ na zakup koparko –
∏adowarki ubiega∏ si´ Gminny Zak∏ad Komunal-
ny w Czernikowie. Wniosek w tej sprawie zosta∏
rozpatrzony pozytywnie, a w po∏owie lutego br.
podpisano umow´ z Urz´dem Marsza∏kowskim,
na podstawie której GZK otrzyma wsparcie
finansowe w kwocie 180 tys. z∏. 

Po daniu do publicznej wiadomoÊci informacji
o dofinansowaniu tego projektu, zosta∏ og∏oszo-
ny przetarg na dostaw´ koparko – ∏adowarki,
który wygra∏a firma INTERHANDLER Sp.
z o.o. z Torunia. WartoÊç zakupionego sprz´tu to
ponad 360 tys. z∏. W tym miejscu nale˝y pod-
kreÊliç, ˝e dzi´ki dotacji z PROW-u po raz
kolejny uda∏o si´ zrealizowaç przedsi´wzi´cie,

które bez wsparcia unijnego z pewnoÊcià nie
mia∏oby szansy powodzenia. Dodam, ˝e gmina

Czernikowo otrzyma∏a jeszcze inne Êrodki
finansowe z PROW-u, które przeznaczy na
budow´ Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu
oraz przebudow´ sieci wodno – kanalizacyjnej
w Czernikowie, o czym mowa w odr´bnym
artykule.

D.Â

tne warunki atmosferyczne ciàgle utrudnia∏y
prac´ naszym drogowcom. 

W naszej jednostce terytorialnej znajduje si´
ok. 120 km dróg gminnych oraz dodatkowo
168 km innych dróg,  za utrzymanie których
równie˝ odpowiada gmina. ¸àczna d∏ugoÊç
odÊnie˝anych odcinków to ok. 288 km. Tak du˝a
liczba szlaków komunikacyjnych sprawi∏a, ˝e
pomimo nieprzerwanie trwajàcej akcji odÊnie-
˝ania, nie by∏o mo˝liwe natychmiastowe i jedno-
czesne udra˝nianie wszystkich dróg. W pierw-
szej kolejnoÊci by∏y odÊnie˝ane trasy, na któ-
rych kursujà autobusy szkolne, a nast´pnie po-
zosta∏e odcinki. W zwiàzku z tym niektórzy
mieszkaƒcy musieli nieco d∏u˝ej czekaç na
przyjazd p∏ugu Ênie˝nego. 

Do ca∏ej akcji zosta∏y zaanga˝owane wszystkie
pojazdy gminne oraz dodatkowo 8 maszyn
wynaj´tych. Koszty wynajmu sprz´tu od osób
prywatnych wynios∏y ponad 88 tys. z∏. Do tego
Gminny Zak∏ad Komunalny poniós∏ koszty
zwiàzane z pracà i remontami w∏asnych pojaz-

dów, które szacuje si´ na blisko 45 tys. z∏. ¸àcz-
nie na odÊnie˝anie wydano ponad 133 tys. z∏. 

W tym miejscu w∏adze samorzàdowe oraz
Gminny Zak∏ad Komunalny w Czernikowie
pragnà podzi´kowaç wszystkim osobom i pod-
miotom, które zaanga˝owa∏y si´ w pomoc przy
odÊnie˝aniu. Ponadto pragniemy podzi´kowaç
mieszkaƒcom gminy za wyrozumia∏oÊç w tych
trudnych warunkach oraz przeprosiç za wszel-
kie zaistnia∏e niedogodnoÊci.

GZK i D.Â.



Dotacje na sport przyznane

Nie od dziÊ wiadomo, ˝e sport jest uznawany za
bardzo wa˝nà dziedzin´ ˝ycia cz∏owieka.  Ró˝ne
formy aktywnoÊci fizycznej majà du˝e znacze-
nie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Zaj´cia
i zawody sportowe oraz zwiàzana z nimi rywa-
lizacja kszta∏tujà charakter, uczà dyscypliny,
wytrwa∏oÊci, a tak˝e pokory. To tak˝e skuteczne
narz´dzie pedagogiczne stosowane zarówno
wobec dzieci, jak i osób doros∏ych. W zwiàzku
z tym w∏adze na ró˝nych szczeblach podejmujà
szereg dzia∏aƒ wspierajàcych promocj´ sportu
i aktywnego trybu ˝ycia. Dzi´ki temu kluby
i organizacje sportowe mogà pozyskiwaç Êrodki
finansowe na swojà dzia∏alnoÊç, a w gminach
powstaje wiele nowych obiektów sportowych.

Podobnie jest w gminie Czernikowo, gdzie
organizacje sportowe ju˝ od kilku lat majà
mo˝liwoÊç ubiegania si´ o Êrodki finansowe,
które przeznaczajà na dzia∏alnoÊç statutowà.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o
wolontariacie oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym, w oparciu o uchwa∏´
Rady Gminy Czernikowo z dnia 3 marca 2008 r.
w sprawie: okreÊlenia warunków i trybu wspie-
rania rozwoju sportu kwalifikowanego na tere-

nie gminy Czernikowo, Wójt Gminy Czernikowo
og∏osi∏ konkurs ofert na wykonanie zadaƒ
publicznych w zakresie sportu. Termin sk∏ada-
nia wniosków o dofinansowanie minà∏ 19 lutego
br. Nast´pnie mia∏a miejsce ocena formalna
i merytoryczna za∏o˝onych aplikacji, a jej efekt-
em by∏o wy∏onienie podmiotów, które otrzymajà
wsparcie finansowe na dzia∏alnoÊç w 2010 r. 

Do konkursu stan´∏y 4 kluby sportowe: LZS
„VICTORIA” Czernikowo, LZS Steklin, UKS
„Olimpijczyk” oraz UKS „Comets Mazowsze”.
¸àczna kwota, na jakà zosta∏y z∏o˝one oferty, to
ponad 64 tys. z∏. Jednak do rozdysponowania
przewidziano w bud˝ecie gminy 51 tys. z∏.
W zwiàzku z tym pieniàdze nale˝a∏o rozdzieliç w
mo˝liwie jak najsprawiedliwszy sposób. W efe-
kcie prac komisji konkursowej ustalono, ˝e LZS
„VICTORIA” Czernikowo otrzyma na realizacj´
dwóch zadaƒ 25.000 z∏ (9.000 z∏ dla sekcji Tram-
pkarzy i Juniorów M∏odszych oraz 16.000 z∏ dla
Seniorów), LZS Steklin – 13.500 z∏, UKS „Olim-
pijczyk” – 3.500 z∏ oraz UKS „Comets Mazow-
sze” – 9.000 z∏. Wyniki konkursu zosta∏y zamie-
szczone 5 marca br. na stronie internetowej
www.czernikowo.pl.

Wszystkim dotowanym nale˝à si´ w tym
miejscu gratulacje oraz s∏owa zach´ty do pozys-
kiwania funduszy na dzia∏alnoÊç tak˝e z innych
êróde∏.

D.Â.
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„Ewidencja działalności
gospodarczej“

W sytuacji rosnàcego bezrobocia coraz wi´cej
osób decyduje si´ na w∏asnà dzia∏alnoÊç
gospodarczà. Rozwiàzanie tego typu pozwala
pracowaç na w∏asny rachunek i niesie ze sobà
wiele korzyÊci. Aby dzia∏alnoÊç gospodarcza
odnios∏a sukces, konieczny jest przede wszyst-
kim oryginalny pomys∏ oraz odpowiednie
nak∏ady finansowe. Osobom decydujàcym si´
na w∏asnà firm´ przedstawimy w poni˝szym
artykule kilka podstawowych kroków, które
mogà u∏atwiç zarejestrowanie dzia∏alnoÊci gos-
podarczej.

Od 31 marca 2009 r. obowiàzuje ujednolicony
wniosek EDG-1 w zakresie: 

- wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, 
- zmiany wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci

gospodarczej,
- zawiadomieniu o zaprzestaniu dzia∏alnoÊci

gospodarczej,
- zawieszenia oraz wznowienia dzia∏alnoÊci

gospodarczej. 
WWyymmaaggaannee ddookkuummeennttyy::
Wype∏niony formularz EDG-1 wraz z za∏àczni-

kami (dost´pny na stronie internetowej Urz´du

Gminy lub  w pok. nr 8):
Wniosek musi byç podpisany w obecnoÊci

pracownika.
W przypadku przes∏ania wniosku pocztà,

w∏asnor´cznoÊç podpisu przedsi´biorcy musi
byç potwierdzona notarialnie.

Dowód osobisty do wglàdu.
OOpp∏∏aattyy::
Za∏o˝enie wniosku i wydanie zaÊwiadczenia

lub decyzji nie podlega op∏acie.
TTeerrmmiinn zzaa∏∏aattwwiieenniiaa sspprraawwyy::
Niezw∏ocznie w terminie zgodnym z kodeksem

post´powania administracyjnego (w przypadku
z∏o˝enia kompletnego zg∏oszenia).

MMiieejjssccee zzaa∏∏aattwwiieenniiaa sspprraawwyy::
Wydzia∏ ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej

ul. S∏owackiego 12, 87-640 Czernikowo pokój
nr 8,

TTrryybb ooddwwoo∏∏aawwcczzyy::
do Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego

w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji za poÊrednictwem Wójta Gminy Czerni-
kowo.

WWppiiss  ddoo eewwiiddeennccjj ii  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii
ggoossppooddaarrcczzeejj::

- wniosek o wpis do ewidencji jest jednoczeÊnie
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urz´-
dowego podmiotów gospodarki narodowej
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REGON (nadany nr REGON urzàd statystyczny
przesy∏a przedsi´biorcy listownie)

- zg∏oszeniem identyfikacyjnym albo aktua-
lizacyjnym na potrzeby numeru NIP (po
odbiorze zaÊwiadczenia w ciàgu 7 dni nale˝y
obowiàzkowo zg∏osiç si´ do Drugiego Urz´dy
Skarbowego w Toruniu ul. Mazowiecka 63/65
celem wybrania formy opodatkowania)

- zg∏oszeniem p∏atnika sk∏adek albo jego
zmiany dla potrzeb ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(po odbiorze zaÊwiadczenia w ciàgu 7 dni nale˝y
obowiàzkowo zg∏osiç si´ do ZUS w Toruniu
ul. Mickiewicza 33/39 celem z∏o˝enia dodatko-
wych formularzy zwiàzanych z ubezpieczeniem)

OOddmmoowwaa wwppiissuu ddoo eewwiiddeennccjjii::
Zg∏oszenie dotyczy dzia∏alnoÊci gospodarczej

nieobj´tej przepisami ustawy prawo dzia∏al-
noÊci gospodarczej (np. dzia∏alnoÊç wytwórcza
w rolnictwie, chów lub hodowla zwierzàt, us∏ugi
turystyczne Êwiadczone w gospodarstwach rol-
nych), 

Zg∏oszenie zawiera braki formalne, które
mimo wezwania nie zosta∏y usuni´te w wyzna-
czonym terminie, 

Prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania
okreÊlonej w zg∏oszeniu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej przez przedsi´biorc´. 

ZZmmiiaannaa wwppiissuu::
Przedsi´biorca jest zobowiàzany zg∏aszaç

organowi ewidencyjnemu zmiany stanu fakty-
cznego i prawnego odnoszàce si´ do przedsi´-
biorcy i wykonywanej przez niego dzia∏alnoÊci
gospodarczej w ciàgu 14 dni od dnia powstania
tych zmian.

ZZaawwiieesszzeenniiee ii wwzznnoowwiieenniiee wwyykkoonnyywwaanniiaa
ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii ggoossppooddaarrcczzeejj:: 

Przedsi´biorca niezatrudniajàcy pracowników
mo˝e zawiesiç wykonywanie dzia∏alnoÊci gos-
podarczej na okres od 1 miesiàca do 24 miesi´cy. 

Przedsi´biorca, który zamierza zawiesiç wyko-
nywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, jest
obowiàzany dokonaç zg∏oszenia do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej informacji o zawiesze-

niu wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej. 
W przypadku wykonywania dzia∏alnoÊci

gospodarczej w formie spó∏ki cywilnej zawiesze-
nie wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej jest
skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez
wszystkich wspólników, a odpowiedzialnoÊç za
skutecznoÊç zawieszenia wobec innych wspólni-
ków spó∏ki ponosi przedsi´biorca. Oznacza to,
˝e wspólnik (wspólnicy) spó∏ki cywilnej nie
b´dzie móg∏ wykonywaç ˝adnej dzia∏alnoÊci
gospodarczej wymienionej w swoim wpisie. 

Zawieszenie dzia∏alnoÊci gospodarczej prowa-
dzonej przez osob´ fizycznà powoduje zawiesze-
nie ca∏oÊci wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej. Oznacza to, ˝e przedsi´biorca nie
mo˝e wykonywaç ˝adnej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej wymienionej w swoim wpisie. 

Przedsi´biorca, który zamierza wznowiç wyko-
nywanie zawieszonej dzia∏alnoÊci gospodarczej
jest obowiàzany dokonaç zg∏oszenia tej informa-
cji do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Po up∏ywie 24 miesi´cy od dnia zg∏oszenia
informacji o zawieszeniu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej przez przedsi´biorc´ i jej nie wznowieniu
organ ewidencyjny ma obowiàzek wszczàç
post´powanie zmierzajàce do wykreÊlenia
z urz´du wpisu do ewidencji. Jednak˝e warun-
kiem wykreÊlenia wpisu do ewidencji dzia∏al-
noÊci gospodarczej w tym przypadku jest uprze-
dnie pisemne wezwanie i wyznaczenie dodatko-
wego trzydziestodniowego terminu na dokona-
nie zg∏oszenia informacji o wznowieniu wyko-
nywania dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

PPrrzzeeddssii´́bbiioorrccyy,, kkttóórrzzyy ppooddeejjmmuujjàà ddzziiaa--
∏∏aallnnooÊÊçç ggoossppooddaarrcczzàà ww sswwooiimm bbuuddyynnkkuu,,
mmaajjàà oobboowwiiààzzeekk:: 

- dokonaç zg∏oszenia zmiany sposobu u˝ytko-
wania nieruchomoÊci w Starostwie Powiatowym
w Toruniu wydz. budownictwa  ul. Dekerta 24. 

- z∏o˝yç uaktualniony „wykaz nieruchomoÊci"
w Urz´dzie Gminy w Czernikowie - ref. podatko-
wy  (pokój nr 12), w celu zmiany naliczania po-
datku od nieruchomoÊci. 

E.B.

Usuwanie drzew i krzewów 
z terenu nieruchomości

Realizacja inwestycji budowlanych cz´sto
wià˝e si´ z koniecznoÊcià usuni´cia drzew lub
krzewów rosnàcych na terenach majàcych staç
si´ placem budowy. Zdarza si´ te˝, ˝e zbyt
blisko posadzone drzewa zas∏aniajà Êwiat∏o albo
zagra˝ajà bezpoÊrednio bezpieczeƒstwu ludzi
i mienia na przydomowych posesjach. Warto
wi´c zawczasu si´ zastanowiç, co i gdzie sadziç,

˝eby póêniej k∏opoty zwiàzane z wycinkà
i uzyskiwaniem zezwoleƒ na nià by∏y jak
najmniejsze. Nie zawsze te˝ uda si´ wyciàç
drzewa bez koniecznoÊci uiszczenia op∏aty.
Przed podj´ciem decyzji o wycince trzeba
jednak pami´taç, ˝e usuwanie drzew i krzewów
z nieruchomoÊci w∏asnych czy dzier˝awionych
nie jest dowolnym dzia∏aniem, lecz podlega
przepisom. Ich zlekcewa˝enie i samowolne
pozbycie si´ drzewa czy zniszczenie powierz-
chni poroÊni´tej krzewami mo˝e skutkowaç
wysokà karà. Zabiegi polegajàce na przycinaniu
drzew sà dopuszczalne i nie wymagajà zezwoleƒ
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pod warunkiem, ˝e majà charakter kosme-
tyczny i piel´gnacyjny i nie doprowadzà do jego
uszkodzenia. Wyci´cie drzewa bez zezwolenia
nie jest dobrym sposobem na pozbycie si´ prob-
lemu. Je˝eli urzàd si´ o tym dowie (bo np.
„˝yczliwi” sàsiedzi doniosà), to kara b´dzie
bardzo wysoka. 

Ochrona prawna drzew i krzewów zosta∏a
przewidziana w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1220), w rozdziale 4 „Ochrona terenów zieleni
i zadrzewieƒ”.

ZZeezzwwoolleenniiee..
Usuni´cie drzew i krzewów z terenu

nieruchomoÊci, mo˝e nastàpiç wy∏àcznie nn aa
ppooddssttaawwiiee zzeezzwwoolleenniiaa, wydanego w formie
decyzji administracyjnej przez organ samorzà-
du terytorialnego (wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta) odpowiedniego ze wzgl´du na
miejsce po∏o˝enia nieruchomoÊci, na wniosek
z∏o˝ony przez jej posiadacza. Zgodnie z kodek-
sem post´powania administracyjnego rozpa-
trzenie wniosku powinno nastàpiç w terminie
30 dni (w sprawach szczególnie skompli-
kowanych: do 2 miesi´cy) od dnia z∏o˝enia
wniosku i w tym terminie powinna zostaç podj´-
ta decyzja rozstrzygajàca spraw´.

WWnniioosseekk oo wwyyddaanniiee zzeezzwwoolleenniiaa, który
mo˝na pobraç w Urz´dzie Gminy (dost´pny
wniosek jest równie˝ na stronie internetowej)
www.czernikowo.pl powinien zawieraç nast´-
pujàce informacje: 

- imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´
posiadacza i w∏aÊciciela nieruchomoÊci,

- tytu∏ prawny w∏adania nieruchomoÊcià,
- nazw´ gatunku drzewa lub krzewu,
- obwód pnia mierzonego na wysokoÊci 130 cm,
- przeznaczenie terenu, na którym roÊnie

drzewo lub krzew,
- przyczyn´ i termin zamierzonego usuni´cia

drzewa lub krzewu,
- wielkoÊç powierzchni, z której zostanà usu-

ni´te krzewy.
Wraz z wnioskiem nale˝y z∏o˝yç dokumenty

potwierdzajàce, w∏asnoÊç danej nieruchomoÊci
(odpis z ksi´gi wieczystej, akt notarialny, jeÊli
nie ma jeszcze za∏o˝onej ksi´gi wieczystej –
dotyczy Êwie˝o zakupionych gruntów lub wypis
z rejestru gruntów). Je˝eli posiadacz nierucho-
moÊci nie jest jej w∏aÊcicielem, do wniosku
do∏àcza pisemnà zgod´ w∏aÊciciela na usuni´cie
drzew lub krzewów. W przypadku nierucho-
moÊci b´dàcej przedmiotem wspó∏w∏asnoÊci
wymagana jest zgoda wszystkich wspó∏w∏aÊci-
cieli. U˝ytkownik wieczysty nieruchomoÊci wy-
st´puje z wnioskiem o zezwolenie jako posia-
dacz nieruchomoÊci i do∏àcza do niego zgod´
Skarbu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu
terytorialnego b´dàcej w∏aÊcicielem nierucho-
moÊci oddanej w u˝ytkowanie wieczyste.

Wydanie zezwolenia na wyci´cie uzale˝nione
jest od przesadzenia drzew lub krzewów we
wskazane miejsce albo zastàpienia ich innymi
drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej
ni˝ liczba usuwanych drzew lub krzewów.

ZZeezzwwoolleenniiee nniiee zzaawwsszzee ppoottrrzzeebbnnee..
Nie ka˝de drzewo, które chcemy usunàç trzeba

zg∏aszaç do Wójta. Uzyskanie zezwolenia nie jest
wymagane na usuni´cie drzew i krzewów:

- w lasach (w tym przypadku kwesti´ uzyska-
nia zezwolenia reguluje ustawa o lasach),

- owocowych z wy∏àczeniem rosnàcych na tere-
nie nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabyt-
ków oraz w granicach parku narodowego lub
rezerwatu przyrody – na obszarach nieobj´tych
ochronà krajobrazowà,

- sadzonych na plantacjach, których wiek nie
przekracza 5 lat.

OOpp∏∏aattyy..
W niektórych przypadkach np. gdy drzewa

trzeba wyciàç w celach zwiàzanych z prowa-
dzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej (rozbudowa
sklepu, budowa ogródka piwnego do restauracji
itp.) trzeba za wycink´ zap∏aciç. Stawki op∏at
zale˝à od gruboÊci pnia, rodzaju i gatunku
drzewa. Zasady naliczania op∏at sà nast´pujàce:

1.Za wyci´cie drzew op∏at´ wylicza si´ mno˝àc
tzw. stawk´ jednostkowà okreÊlonà w Obwiesz-
czeniu Ministra Ârodowiska w sprawie stawek
op∏at za usuni´cie drzew i krzewów oraz stawek
kar za zniszczenie zieleni przez liczb´ centy-
metrów, jakie drzewo ma w obwodzie na
wysokoÊci 1,3 m oraz wspó∏czynnik ró˝nicujàcy,
zale˝ny od gruboÊci pnia okreÊlony w Rozporzà-
dzeniu Ministra Ârodowiska w sprawie stawek
op∏at dla poszczególnych rodzajów i gatunków
drzew. I tak np. dla topoli o obwodzie 150 cm -
stawka jednostkowa wynosi 12,39 z∏ za 1 cm
obwodu, wspó∏czynnik ró˝nicujàcy 3,7 wi´c
op∏ata za usuni´cie wyniesie 6 876,45 z∏. Dla
d´bu czy lipy o tym samym obwodzie  przy
stawce jednostkowej 81,95 z∏ za 1 cm obwodu
op∏ata wyniesie 45 482,25 z∏.

2.Za usuni´cie 1 metra kw. pokrytego krze-
wami pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 228,99 z∏.

ZZwwoollnniieenniiaa oodd oopp∏∏aatt,,  aallee nniiee oodd oobboo--
wwiiààzzkkuu uuzzyysskkaanniiaa zzeezzwwoolleenniiaa.. 

Nie pobiera si´ op∏at za usuni´cie drzew
i krzewów: 

- na których usuni´cie nie jest wymagane zez-
wolenie,

- na których usuni´cie osoba fizyczna uzyska∏a
zezwolenie na cele niezwiàzane z prowa-
dzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej (np. w zwiàz-
ku z planowanà budowà domu),

- które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu ludzi lub
mienia w istniejàcych obiektach budowlanych,

- które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu ruchu
drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeƒ-
stwu ˝eglugi,
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- w zwiàzku z przebudowà dróg publicznych
i linii kolejowych

- topoli o obwodzie pnia powy˝ej 100 cm, mie-
rzonego na wysokoÊci 130 cm, nienale˝àcych do
gatunków rodzimych, je˝eli zostanà zastàpione
w najbli˝szym sezonie wegetacyjnym drzewami
innych gatunków.

Op∏atami nie sà obj´te tak˝e drzewa i krzewy,
które:

- obumar∏y lub nie rokujà szansy na prze˝ycie,
z przyczyn niezale˝nych od posiadacza nieru-
chomoÊci,

- posadzono lub wyros∏y na nieruchomoÊci po
zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na cele bu-
dowlane,

- przeznaczono do usuni´cia z terenów zieleni
komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów
dzia∏kowych i z zadrzewieƒ, w zwiàzku z zabie-
gami piel´gnacyjnymi drzew i krzewów,

- przeznaczono do usuni´cia w zwiàzku z regu-
lacjà i utrzymaniem koryt cieków naturalnych,

wykonywaniem i utrzymaniem urzàdzeƒ wod-
nych s∏u˝àcych kszta∏towaniu zasobów wod-
nych oraz ochronie przeciwpowodziowej w za-
kresie niezb´dnym do wykonania i utrzymania
tych urzàdzeƒ.

KKaarryy zzaa ssaammoowwoollnnee wwyyccii´́cciiee..
Za zniszczenie drzew i krzewów oraz za

usuwanie ich bez wymaganego zezwolenia
gro˝à bardzo wysokie kary, w wysokoÊci
trzykrotnej op∏aty za usuni´cie drzewa lub
krzewu. Pami´taç nale˝y o tym, ˝e kara taka
zostanie wymierzona równie˝ osobie, która z
op∏at za usuni´cie drzew i krzewów by∏aby
zwolniona. Obowiàzuje zasada: wycinasz bez ze-
zwolenia – p∏acisz kar´. Co wi´cej, w∏aÊciwy or-
gan samorzàdu terytorialnego (wójt, burmistrz
czy prezydent miasta) kar´ musi wymierzyç
i bez znaczenia b´dà motywy samowolnego
usuni´cia drzew czy krzewów, ich obiektywna
wartoÊç przyrodnicza, dobra czy z∏a wiara,
znajomoÊç czy nieznajomoÊç przepisów.

M.B.

„Co słychać“ w Szkole
Podstawowej w Czernikowie

Rok szkolny 2009/2010 to rok szczególny w na-
szej szkole, gdy˝ po raz pierwszy przysz∏y do
oddzia∏u przedszkolnego przy SP Czernikowo
pi´ciolatki. Jest te˝ grupa m∏odsza przedszkolna
z projektu unijnego, a klasy pierwsze zacz´∏y si´
uczyç wed∏ug nowego programu z reformy. Nadal
funkcjonuje wiele kó∏ przedmiotowych, dodatko-
wych zaj´ç.

17 paêdziernika 2009 koƒczyliÊmy olbrzymi
projekt – Rok Obchodów w zwiàzku z 20-leciem
nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyƒskie-
go i 700-leciem miejscowoÊci. ZorganizowaliÊmy
przed obeliskiem nauczycieli Apel Pami´ci z u-
dzia∏em kompanii honorowej ˝o∏nierzy z Toru-
nia oraz doboszy z DH z Gniewkowa. UczciliÊmy
w 70-rocznic´ wybuchu II wojny odczytaniem
listy poleg∏ych. W akademii „Pami´tamy - nie za-
pomnimy” uczciliÊmy nauczycieli i pracowników
szko∏y. Odby∏ si´ gminny konkurs historyczny
„Ludzie z obelisku”. W ramach nowego nadzoru
do ewaluacji wewn´trznej wybraliÊmy obszary-
promocji zdrowia i walki z agresjà. UzyskaliÊmy
12 tys. dotacji na wyposa˝enie miejsca zabaw w
szkole. W tym roku b´dziemy przechodzili cykl
szkoleƒ przeciw agresji z dzieçmi, rodzicami,
nauczycielami – uczestniczymy w sieci CEO Ku-
jawy (Odby∏a si´ II Olimpiada M∏odych), jesteÊ-
my w programie Przeciw Przemocy, podejmu-
jemy szereg dzia∏aƒ, organizujemy rajdy piesze
i rowerowe, (Pradolina Wis∏y), zimowisko („Wokó∏
Czernikowa”), uczestniczyliÊmy w akcji „Tak
Trzeba”- odnawiania cmentarza w Liciszewach,

uporzàdkowaliÊmy „nasz” w Wilczych Kàtach.
BraliÊmy te˝ udzia∏ w akcji „Czy˝nie mo˝na zos-
taç Êw. Miko∏ajem...” i organizowaliÊmy kwest´
i dzia∏ania sztabu WOÂP. Podsumowujàc wiele
dzia∏aƒ i akcji zdobywamy w tym roku certyfikat
Szko∏y Promujàcej Zdrowie.

W Ramach Roku Chopinowskiego podj´liÊmy
wiele dzia∏aƒ, konkursy rysunkowe, zbiorowe in-
terpretacje utworów artysty, wyst´py filharmo-
nii, w dniu 1 marca w koncercie na 200-lecie uro-
dzin Chopina odby∏y si´ dwa koncerty dla ucz-
niów (ucz. szko∏y muzycznej - J. Klugowska,
J. Mróz, S. Zawadzki) i jeden dla doros∏ych ( Ma-
rek Kamola).

PrzygotowaliÊmy trzy próbne sprawdziany dla
uczniów klas szóstych, sprawdzian z rodzicami,
z Operonem (4 marca), dodatkowo spotykamy si´
godzin´ w czwartek. Uczniowie walczyli w przed-
miotowych konkursach z przyrody, matematyki,
polskiego. Mamy dwie finalistki (K. Górczyƒska,
A. Lewandowska). Ch´tne osoby startowa∏y rów-
nie˝ w konkursach historycznych i regionalnych.
Dru˝yny ch∏opców wywalczy∏y na razie I miejsce
w powiecie w p. no˝nà i siatkowà, dziewczynki
–II w siatkówce. Nasz chór w ramach prezentacji
„Âpiewajàcej Polski” (w sali MOK Toruƒ) zosta∏
bardzo wysoko oceniony, a solistka (Ola Pryl)
zdoby∏a min. wyró˝nienie na ogólnopolskim
przeglàdzie kol´d w Toruniu. Wyró˝nienie
z Golubia- Dobrzynia za pastora∏k´ przywióz∏
Teatr 4-5-6. Klasy m∏odsze organizowa∏y pi´kne
dzia∏ania: Po˝egnanie Jesieni i Dzieƒ Zimy oraz
wszyscy Dzieƒ Edukacji i Dzieƒ Niepodleg∏oÊci.   

Dyrektor SP Czernikowo 
Dariusz Chrobak 



Uzdolniona młodzież zdobywa

nagrody
Bycie sponsorem i instytucjà delegujàcà naszà

gminnà m∏odzie˝ na  konkursy jest zaszczytem
dla Czernikowskiego Stowarzyszenia „Czy˝-nie”.
Szczególnie, gdy uzdolnieni muzycznie i wokal-
nie gminni reprezentanci, zdobywajà wyró˝nie-
nia i nagrody w konkursach.  Tak si´ sta∏o na
regionalnym Przeglàdzie Kol´d i Pastora∏ek
w Kowalewie Pomorskim, gdzie zespó∏ dzieci
i m∏odzie˝y pod opiekà Anny Dzwonkowskiej,
Katarzyny Gajewskiej i Ma∏gorzaty Janiszewsiej
nie da∏ po prostu szansy innym zespo∏om z regio-
nu, zwyci´˝ajàc w trzech kategoriach wiekowych.
Jest to wielka promocja gminy w regionie oraz
mo˝liwoÊç pokazania naszych talentów szerszej
publicznoÊci.  

Ogromne gratulacje dla nagrodzonych oraz ich
opiekunów. ˚yczymy jak najwi´cej radoÊci i su-
kcesów!

Oto wyniki Regionalnego Przeglàdu Kol´d i Pa-
stora∏ek – Kowalewo Pomorskie w dniu
30.01.2010 z naszymi reprezentantami:

Kat. 13-16 – SoliÊci:
I m. – Paulina Paczkowska – opiekun A.

Dzwonkowska
II m. – Aldona Tarnowska – SP Makowiska –

opiekun K. Gajewska      
II m. – Aleksandra Pryl – SP Czernikowo –

opiekun M. Janiszewska

III m. – Alicja Tarnowska – SP Makowiska –
opiekun K. Gajewska    

Kat. 13-16 -  Zespo∏y:
I m. – Zespó∏ Makowinki – opiekun A.

Dzwonkowska
II m. – Zespó∏ Kameralny Czernikowo –

opiekun A. Dzwonkowska
III m. – Zespó∏ Wokalny Czernikowo – opiekun

A. Dzwonkowska
II m. – Duet: Paulina Paczkowska, Karol

Lisiƒski  – opiekun A. Dzwonkowska
wyró˝nienie – Natalia Sztuczka – opiekun A.

Dzwonkowska

Kat. pow. 16 lat:
II m. – Wioleta Markowska – opiekun A.

Dzwonkowska
III m. – Monika Lewandowska – opiekun A.

Dzwonkowska

Przygotowa∏: Andrejus Sivickis
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Urodziny naszego patrona

Dnia 19 lutego br. przypada∏a 537 rocznica
urodzin Miko∏aja Kopernika, najwybitniejszego
torunianina. Spo∏ecznoÊç naszej szko∏y  w∏àczy∏a
si´ tak˝e w obchody rocznicowe swojego patrona. 

Delegacja szko∏y, w sk∏ad której weszli dyrektor,
poczet sztandarowy oraz przedstawiciele m∏o-
dzie˝y, wzi´∏a udzia∏ w uroczystoÊci zorganizo-
wanej przez Województwo Kujawsko – Pomorskie
oraz Parafi´ Katedralnà Êw. Janów w Toruniu.
Odprawiona w tym dniu uroczysta Msza Âwi´ta

by∏a pierwszà stacjà ponownego pochówku wiel-
kiego torunianina. Po zakoƒczonej mszy de-
legacja odda∏a ho∏d doczesnym szczàtkom Ko-
pernika sprowadzonym na t´ okazj´ do Torunia .

W maju  delegacja szko∏y weêmie tak˝e udzia∏
w kolejnych stacjach pochówku w Olsztynie
i Fromborku.

Donios∏à rocznic´ w szkole uczczono tak˝e
uroczystym apelem, w czasie którego pod tablicà
patrona szko∏y, z∏o˝ona zosta∏a wiàzanka kwia-
tów.  

Andrzej Padlewski
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WOŚP w Czernikowie

Sztab WOÂP przy SP Czernikowo po raz kolej-
ny podjà∏ prób´ wsparcia akcji poprzez Koncert
Charytatywny i zbiórki. Poza SP Czernikowo
w akcj´ zaanga˝owa∏y si´ SP Osówka, Steklin,
Mazowsze i Makowiska. Oprócz zbiórki pieni´-
dzy odbywa∏y si´ tam imprezy towarzyszàce, np.
turniej sportowy.

W samym Czernikowie ponad 4 tysiàce z∏ uzys-

kano z koncertu charytatywnego, na którym
wspaniale wystàpi∏y chóry SP Czernikowo i ZS
Czernikowo z pi´knymi kol´dami. "Teatr 4-5-6"
przypomnia∏ dowcipnà sztuk´ "Âwiat doros∏y-
ch". Zachwyci∏ wyst´p filharmoników toruƒ-
skich na akordeon i skrzypce, a do ∏ez rozbawi∏o
przedstawienie aktorów z teatrów toruƒskich
(Baj, Horzyca) - "Piosenki PRL-u – 2". ArtyÊci
regionalni przekazali dochód ze sprzeda˝y
swoich prac – obrazów, rzeêb. ¸àcznie z kon-
certu i zbiórek uzyskano kwot´: 8.250,82 z∏.

DZI¢KUJEMY SERDECZNIE WSZYSTKIM
ARTYSTOM I GOÂCIOM, którzy stworzyli

wspólnie wspania∏y klimat potwierdzajàcy sens
tego typu dzia∏aƒ. Dzi´kujemy autorom, wyst´-
pujàcym dzieciom, rodzicom za dowóz, praco-
wnikom i nauczycielom ( SP im. K.K. Baczyƒ-
skiego) za przygotowanie szko∏y, pocz´stunku
i dekoracji oraz wszystkim kwestujàcym dzie-
ciakom i opiekunom. 

Posi∏ki zapewni∏y nam firmy: H. D. Czaj-

kowscy - "Piekarz", Paƒstwo Lisiƒscy, Chlebow-
scy - "Domex", Pan Mi´tkiewicz, Miliszewy, J.
Jaszewski, "Rytkówka".  Na organizacj´ imprezy
wsparcie z∏o˝y∏y: Bank Spó∏dzielczy w Czer-
nikowie, Stowarzyszenie "Czy˝-nie", WSH-U
w Czernikowie, Urzàd Gminy w Czernikowie,
Paƒstwo Zgliniccy, Nierychlewscy, Karbowscy,
Grodziƒscy, Pani Wyborska oraz Starosta
Powiatu Toruƒskiego.

WOÂP
Piotr Buczyƒski

Dariusz Chrobak

„Kto pije mleko zajdzie daleko“

Z alarmujàcych doniesieƒ Instytutu ˚ywnoÊci
i ˚ywienia wynika, ˝e polskie dzieci spo˝ywajà
jedynie 50% zalecanej normy wapnia - czynnika
decydujàcego o prawid∏owym wzroÊcie i rozwo-
ju struktury kostnej. Przyswajanie niedosta-
tecznej iloÊci wapnia w dzieciƒstwie powoduje
w wieku dojrza∏ym m.in. zwi´kszonà podatnoÊç
na choroby koÊci, szczególnie osteoporoz´. Nau-
kowcy podkreÊlajà, ˝e budowanie silnego koÊ-
çca w dzieciƒstwie jest najlepszà formà profila-
ktyki osteoporozy. 

Te niepokojàce wyniki badaƒ sk∏oni∏y zaintere-
sowane firmy i instytucje do zainicjowania akcji
i programów propagujàcych picie mleka przez
uczniów.

Od 1 wrzeÊnia 2004 roku dzia∏a w Polsce sys-
tem dop∏at z funduszy Unii Europejskiej do
mleka i jego przetworów spo˝ywanych przez
dzieci w placówkach oÊwiatowych na terenie
ca∏ego kraju. Zarzàdzajàca tymi Êrodkami
Agencja Rynku Rolnego prowadzi akcj´

„Szklanka mleka”. W ramach tego programu
wprowadzone zosta∏y dop∏aty do mleka dostar-
czanego do szkó∏, które pokrywajà ponad 50%
wartoÊci szklanki mleka. W ten sposób promo-

wane jest picie mleka przez dzieci ucz´szczajàce
do szkó∏, przedszkoli oraz ˝∏obków. Wed∏ug da-
nych Ministerstwa Rolnictwa z paêdziernika
2004 roku, dzi´ki dofinansowaniu z Unii Euro-
pejskiej mleko i przetwory mleczne pije codzie-
nnie ponad 410 tys. dzieci z 1845 placówek.

Wychodzàc naprzeciw zapotrzebowaniu spo∏e-
cznego dyrekcja Szko∏y Podstawowej w Osówce
w dniu 20 sierpnia 2008 r. podpisa∏a z dostawcà
firmà AGROCOMEX Spó∏ka z o.o. z siedzibà
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w Jab∏onowie Pomorskim umow´ na mocy
której firma przetwarzajàca mleko w ramach
ogólnopolskiego programu ,,Dop∏at do spo˝ycia
mleka i przetworów mlecznych w placówkach
oÊwiatowych” przeprowadzanego przez Agencj´
Rynku Rolnego, zobowiàza∏a si´ do systema-
tycznego dostarczania mleka i przetworów
mlecznych do Placówki OÊwiatowej w iloÊci
sztuk zgodnej z iloÊcià dzieci w szkole ucz´-
szczajàcych do klas 0-VI (w Osówce akcjà
obj´tych jest 137 dzieci). Do wrzeÊnia 2009 r.
mleko bia∏e - nieodp∏atnie (w opakowaniu 250
ml.) wydawane by∏o na sto∏ówce codziennie, od
paêdziernika w zwiàzku ze zmianami w dota-

cjach mleko wydawane jest co drugi dzieƒ.
Oprócz tego dzieci majà mo˝liwoÊç wykupienia
(po 0,26 gr. za opakowanie) mleka smakowego;
w dwóch smakach - kakaowego i waniliowego.
Akcja cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem za
strony dzieci. Jesienià 2009 r. Agencja Rynku
Rolnego zaproponowa∏a szko∏a udzia∏ w pro-
gramie ,,Owoce w szkole”. Szko∏a w Osówce jest
na liÊcie szkó∏ zarejestrowanych w projekcie.
Jednak z przyczyn organizacyjno-technicznych
wstrzymano realizacj´ tego projektu do wiosny
przysz∏ego roku.

Opracowa∏: R. A.

Zawody wędkarskie 2010

Zakończenie Gminnej Ligi Piłki
Nożnej Halowej 

(sezon 2009/2010)

FFiinnaa∏∏::
Belfer - Kamikadze 1:6 

MMeecczz oo IIIIII mmiieejjssccee::
The Reds - FC Liciszewy 2:4 

Królem strzelców zosta∏ KKaammiill CCzzaajjkkoowwsskkii
(The Reds) -45 goli 

Najlepszym bramkarzem zosta∏ PPaawwee∏∏
KKuubbiiaakk (Belfer)

OOssttaatteecczznnaa kkoolleejjnnooÊÊçç::

1.Kamikadze
2.Belfer
3.FC Liciszewy
4.The Reds
5.Wojciechy
6.Republika
7.Dream Team
8.Dach Team
9.Karmelki
10.Boca Juniors
11.Champions Team
12.Warka Team
13.Unia Steklin
14.Bad Boys
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PPóó∏∏ffiinnaa∏∏yy

WWyynniikkii PPllaayy OOffff

KOMUNIKAT

IInnffoorrmmuujjeemmyy PPaaƒƒssttwwaa,, ˝̋ee WWóójjtt GGmmiinnyy ppooddppiissaa∏∏ zz PPaanniiàà 

AAnnnnàà NNaawwoojjsskkàà  uummooww´́ zzlleecceenniiee nnaa pprraacc´́ nnaa rrzzeecczz rroollnniikkóóww 

zz tteerreennuu ggmmiinnyy CCzzeerrnniikkoowwoo.. NNaa jjeejj ppooddssttaawwiiee rroollnniikkoomm bb´́ddzziiee

uuddzziieellaannaa bbeezzpp∏∏aattnnaa ppoommoocc ww uuzzuuppee∏∏nniiaanniiuu wwnniioosskkóóww 

oo ddoopp∏∏aattyy bbeezzppooÊÊrreeddnniiee.. 

PPaannii NNaawwoojjsskkaa bb´́ddzziiee pprrzzyyjjmmoowwaa∏∏aa zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh 

ww ssaallii ppoossiieeddzzeeƒƒ UUrrzz´́dduu GGmmiinnyy ww CCzzeerrnniikkoowwiiee ww kkaa˝̋ddàà ÊÊrroodd´́ 

ww ggooddzziinnaacchh oodd 99::0000 ddoo 1144::0000..
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