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Funkcjonowanie Rady Gminy 
w kadencji 2006-2010

Powoli zbli˝amy si´ do koƒca kadencji
zarówno Rady Gminy w Czernikowie, jak
i Wójta Gminy - czas wi´c jak najbardziej
odpowiedni na podsumowanie tego okresu.
Niewàtpliwie by∏ to okres intensywnej 
i efektywnej pracy, której sprzyja∏a dobra
atmosfera w naszej Radzie oraz bardzo dobra jej
wspó∏praca z Wójtem i Urz´dem Gminy. Celem
tego wspólnego dzia∏ania by∏o zorientowanie na
rozwiàzywanie lokalnych problemów, ograni-
czaliÊmy si´ do sporów merytorycznych, majàc
jednoczeÊnie na wzgl´dzie dobro i rozwój ca∏ej
gminy. 

Mijajàca kadencja to czas absorpcji Êrodków
unijnych, wielu du˝ych i mniejszych inwestycji
wspó∏finansowanych ze Êrodków zewn´trznych
oraz projektów tzw. „mi´kkich” – szkoleniowych
z Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Nie
b´d´ pisa∏ o zrealizowanych inwestycjach,
znajdziecie to Paƒstwo w podsumowaniu zro-
bionym przez Wójta. Postaram si´ natomiast
przybli˝yç funkcjonowanie Rady Gminy, opisaç
jej kompetencje i przedstawiç, czym tak na-
prawd´ zajmowali si´ radni w okresie kadencji. 

Kompetencje Rady Gminy okreÊla ustawa 
o samorzàdzie gminnym nast´pujàco:

1.Uchwalanie bud˝etu gminy, rozpatrywanie
sprawozdaƒ z wykonania bud˝etu oraz podej-
mowanie uchwa∏y w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium z tego tytu∏u.

2.Uchwalanie statutu gminy.
3.Ustalanie wynagrodzenia Wójta.
4.Powo∏ywanie i odwo∏ywanie Skarbnika Gmi-

ny.
5.Uchwalanie miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego.
6.Uchwalanie programów gospodarczych.
7.Ustalanie zakresu dzia∏ania jednostek pomo-

cniczych, zasad przekazywania im sk∏adników
mienia do korzystania oraz zasad przeka-
zywania Êrodków bud˝etowych na realizacj´ za-
daƒ przez te jednostki.

8.Podejmowanie uchwa∏ w sprawach podat-
kowych i op∏atach w granicach okreÊlonych 
w odr´bnych ustawach.

9.Podejmowanie uchwa∏ w sprawach majà-
tkowych gminy przekraczajàcych zakres zwyk-
∏ego zarzàdu takich jak nabywanie i zbywanie
nieruchomoÊci gruntowych, emitowanie obli-
gacji, zaciàganie po˝yczek i kredytów.

10.Podejmowanie uchwa∏ w sprawie przyj´cia
zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej.

11.Podejmowanie uchwa∏ w sprawach wspó∏-
dzia∏ania z innymi jednostkami gminnymi oraz
wydzielenia na ten cel odpowiedniego majàtku.

12.Nadania honorowego obywatelstwa gminy.
13.Podejmowania uchwa∏ w sprawach: herbu

gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz
wznoszenia pomników.

14.Stanowienie w innych sprawach zastrze-
˝onych ustawami do kompetencji.

Z tych kompetencji wynika, ˝e Rada jako
organ stanowiàcy podejmuje decyzje 
w sprawach strategicznych dla Gminy, takich
jak coroczne uchwalanie bud˝etu, czyli
okreÊlanie wydatków na utrzymanie infra-
struktury, jednostek organizacyjnych gminy i
inwestycje, czy uchwalanie prawa miejscowego
lub wyra˝anie zgody na nabycie lub zbycie
nieruchomoÊci. Samà realizacjà uchwa∏ pod-
j´tych przez Rad´ zajmuje si´ Wójt Gminy jako
organ wykonawczy. Wójt jest te˝ cz´sto
projektodawcà uchwa∏ i przedk∏ada je Radzie do
uchwalenia. Dlatego te˝ tak wa˝nà rol´ odgrywa
zgoda i wzajemne zrozumienie pomi´dzy tymi
organami. Tylko wspólnie mo˝na zrealizowaç
wa˝ne dla Gminy zadania. Jak pokaza∏ ranking
„Rzeczpospolitej” pod wzgl´dem wielkoÊci
absorpcji Êrodków unijnych i efektywnoÊci
gospodarowania jesteÊmy na 9 miejscu w
Województwie Kujawsko-Pomorskim. Gminy, w
których nie ma zgody pomi´dzy radà a wójtem,
zosta∏y ogarni´te marazmem, nic si´ nie robi,
wi´kszoÊç czasu i energii poch∏aniajà wew-
n´trzne k∏ótnie. 

Radni, pracujàc spo∏ecznie na sesjach,
podejmujà uchwa∏y, przyjmujà i rozpatrujà
informacje sk∏adane przez Wójta i jednostki
organizacyjne gminy. Wszystkie sesje sà
otwarte, tzn. ka˝dy mieszkaniec gminy ma
prawo przyjÊç na sesj´ i przys∏uchiwaç si´ jej
obradom.

Gros czasu i energii poch∏ania praca 
w komisjach Rady, gdzie omawia si´ przed-
∏o˝one projekty uchwa∏ przed wniesieniem na
sesj´ i dyskutuje si´ nad ich ostatecznym
brzmieniem. Cz´sto w doÊç ostrej formie Êcie-
rajà si´ ró˝ne poglàdy, aby ostatecznie wypra-
cowaç wspólne stanowisko przed g∏osowaniem
na sesji Rady. Ka˝dy radny pracuje w dwóch 
z pi´ciu ustanowionych komisji:

Komisja OÊwiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,
Komisja Bud˝etu, Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Ârodowiska,

AKTUALNOŚCI



Rada Gminy – cztery lata
prawie za nami

Piàta kadencja Rady Gminy Czernikowo,
której wyboru dokonano 12 listopada 2006 roku,
dobiega koƒca. W utworzonych dziewi´ciu
okr´gach wyborczych mieszkaƒcy wybrali
pi´tnastu radnych, w tym dziesi´ciu ponownie.
Na pierwszej sesji Rady Gminy w dniu 27
listopada 2006 roku na przewodniczàcego
wybrano Czes∏awa Makowskiego, zaÊ na
wiceprzewodniczàcych – Stanis∏awa Kamiƒ-
skiego i Zbigniewa Krzemiƒskiego. W trakcie
zasiadania w Radzie Gminy radnych piàtej
kadencji dosz∏o do jednej zmiany w jej sk∏adzie
– w miejsce zmar∏ego so∏tysa Czernikówka,
W∏adys∏awa Kozickiego, wybrano Gra˝yn´
Suliƒskà.

CCzzeess∏∏aaww MMaakkoowwsskkii
49 lat, magister

in˝ynier rolnictwa,
germanista, sekretarz
Powiatu Toruƒskiego,
przewodniczàcy Rady
Gminy, cz∏onek
Komisji Bud˝etu,
Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony
Ârodowiska oraz
Komisji OÊwiaty, Zdro-
wia, Kultury i Sportu,
5 kadencji w sa-
morzàdzie.

ZZbbiiggnniieeww
KKrrzzeemmiiƒƒsskkii

59 lat, zam. Ki-
jaszkowo, ˝onaty,
wykszta∏cenie Êrednie,
prowadzi gospo-
darstwo agrotury-
styczne, cz∏onek
Polskiego Zwiàzku
¸owieckiego w latach
1990-2002, wiceprze-
wodniczàcy Rady
Gminy, cz∏onek
Komisji Bud˝etu,
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Komisja Samorzàdu i Bezpieczeƒstwa Publi-
cznego,

Komisja Rolnictwa, Handlu i Us∏ug,
Komisja Rewizyjna

W okresie kadencji 2006-2010 Rada Gminy na
34 posiedzeniach podj´∏a 212 uchwa∏, w tym:

31 uchwa∏ dotyczy∏o przyjmowania i zmian 
w bud˝ecie gminy na poszczególne lata,

6 uchwa∏ w sprawie przyj´cia planów
zagospodarowania przestrzennego,

6 uchwa∏ w sprawie op∏at za pobór wody 
i odprowadzanie Êcieków,

36 uchwa∏ w sprawach majàtkowych gminy
(zakup, sprzeda˝, nieodp∏atne przej´cie lub
przyj´cie darowizny nieruchomoÊci grunto-
wych),

10 uchwa∏ dotyczy∏o planów rozwoju wsi,
9 uchwa∏ w sprawie podatków lokalnych,
10 uchwa∏ w sprawie udzielenia bonifikaty na

sprzeda˝ mieszkaƒ,
11 uchwa∏ w sprawie nadania nazw ulicom, itp.

Jako Przewodniczàcy Rady jestem bardzo
zadowolony z pracy radnych i Rady jako ca∏oÊci.
Pomimo, ˝e ka˝dy radny jest wybierany 
z okreÊlonego okr´gu wyborczego i wydawa∏oby

si´, i˝ b´dzie zainteresowany tylko wydatkami 
i inwestycjami dla swojego okr´gu, uda∏o si´
stworzyç sprawny zespó∏, który podniós∏ si´
ponad podzia∏y terytorialne i patrzy∏ na Gmin´
jako ca∏oÊç tak, by sprawiedliwie zaspokajaç
lokalne potrzeby mieszkaƒców i inwestowaç 
w infrastruktur´ drogowà, baz´ szkolnà,
sportowà na terenie ca∏ej gminy. Sk∏adam
podzi´kowania wszystkim radnym, niezale˝nie
od koalicyjnej i opozycyjnej przynale˝noÊci,
radom so∏eckim i so∏tysom, Skarbnikowi 
i Sekretarzowi Gminy, wszystkim pracownikom
Urz´du, kierownikom i pracownikom jednostek
organizacyjnych, a wi´c szkó∏, zak∏adu ko-
munalnego, przedszkola, biblioteki i Gmin-
nego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej. Szczególne
podzi´kowania sk∏adam w imieniu wszystkich
radnych Wójtowi Gminy panu Zdzis∏awowi
Gawroƒskiemu, który swojà postawà da∏ nam
dobry przyk∏ad, jak dà˝yç do tej wymienionej
ju˝ wy˝ej zgody i konsensusu w sprawach wa˝-
nych dla Gminy.

Przewodniczàcy Rady Gminy 
Czes∏aw Makowski



Gospodarki Komunalnej i Ochrony Ârodowiska
oraz Komisji OÊwiaty, Zdrowia, Kultury 
i Sportu, 5 kadencji w samorzàdzie.

SSttaanniiss∏∏aaww KKaammiiƒƒsskkii
62 lata, wykszta∏cenie

podstawowe, emeryt
Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, so∏tys wsi
Czernikowo, wiceprze-
wodniczàcy Rady
Gminy, cz∏onek Komisji
Samorzàdu i Bezpie-
czeƒstwa Publicznego
oraz Komisji OÊwiaty,
Zdrowia, Kultury i Spor-
tu, 3 kadencje w samo-
rzàdzie.

GGrraa˝̋yynnaa BBoo˝̋eennaa
SSuulliiƒƒsskkaa

41 lat, zam. Czerni-
kówko, radna od
26.04.2010 r., cz∏onek
Komisji Samorzàdu 
i Bezpieczeƒstwa Publi-
cznego oraz Komisji
Rolnictwa, Handlu i U-
s∏ug.

TTaaddeeuusszz ZZiióó∏∏kkoowwsskkii
50 lat, zam. Mazowsze-
Parcele, ˝onaty, wy-
kszta∏cenie zawo-dowe,
prowadzi go-spodarstwo
rolne, cz∏onek Zarzàdu
Kujawsko-Pomorskiej
Izby Rolniczej, przewo-
dniczàcy Komisji Rol-
nictwa, Handlu i Us∏ug,
cz∏onek Komisji Samo-
rzàdu i Bezpieczeƒstwa
Publicznego, 2 kadencje
w samorzàdzie.

WW∏∏aaddyyss∏∏aaww KKoozziicckkii 
zm. w 2010 roku 

w wieku 56 lat,
prowadzi∏ gospo-
darstwo rolne, so∏tys
wsi Czernikówko, 2 ka-
dencje w samorzàdzie.

AAnnddrrzzeejj
¸̧ooppuusszzyyƒƒsskkii

51 lat, wykszta∏cenie
zawodowe, cz∏onek
Komisji Bud˝etu,
Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony
Ârodowiska oraz Ko-
misji OÊwiaty, Zdro-
wia, Kultury i Sportu,
1 kadencja w samo-
rzàdzie.

ZZbbiiggnniieeww
MMiirrzzeejjeewwsskkii

53 lata, wykszta∏cenie
wy˝sze, rolnik, cz∏o-
nek Komisji Bud˝etu,
Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony
Ârodowiska oraz Ko-
misji OÊwiaty, Zdro-
wia, Kultury i Sportu,
2 kadencje w samo-
rzàdzie.
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AAnnnnaa TTrreennddeewwiicczz
56 lat, zam´˝na, zam.

Osówka, wykszta∏-
cenie Êrednie, piel´-
gniarka NZOZ
„Medyk” Czernikowo
(oÊrodek w Osówce),
od 1974 roku piel´-
gniarka szkolna dla
SP Osówka, Mako-
wiska, Steklin, cz∏o-
nek Komisji OÊwiaty,
Zdrowia, Kultury
i Sportu oraz Komisji
Rewizyjnej, 3 kaden-
cje w samorzàdzie.

MMiieecczzyyss∏∏aaww
KKaasspprroowwiicczz

59 lat, wykszta∏cenie
wy˝sze, zast´pca dy-
rektora Domu Pomocy
Spo∏ecznej w Dobrze-
jewicach, przewodni-
czàcy Komisji Re-
wizyjnej, cz∏onek Ko-
misji Bud˝etu, Gospo-
darki Komunalnej i O-
chrony Ârodowiska, 5
kadencji w samo-
rzàdzie.

BBaarrbbaarraa RRooggaallsskkaa
46 lat, zam. Witowà˝,

wykszta∏cenie zawo-
dowe, prowadzi gospo-
darstwo rolne, cz∏onek
Komisji OÊwiaty,
Zdrowia, Kultury 
i Sportu oraz Komisji
Rolnictwa, Handlu
i Us∏ug, 1 kadencja 
w samorzàdzie.

JJaaddwwiiggaa
PPaaddlleewwsskkaa

48 lat, wykszta∏cenie
wy˝sze, pedagog
szkolny w Zespole
Szkó∏ w Czernikowie,
cz∏onek-za∏o˝yciel Sto-
warzyszenia „Czy˝-
nie” oraz cz∏onek
Lokalnej Grupy Dzia-
∏ania Gmin Dobrzyƒ-
skich „Region Po∏u-
dnie”, przewodni-
czàca Komisji OÊwiaty,
Zdrowia, Kultury 

i Sportu oraz Komisji Bud˝etu, Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Ârodowiska, 2 kadencje 
w samorzàdzie.

HHeelleennaa
SSzzwwaarrgguullsskkaa

49 lat, zam.
Czernikowo, zam´-
˝na, wykszta∏cenie
Êrednie ekonom-
iczne, pracownik
WSHU Czernikowo,
cz∏onek Rady Nad-
zorczej WSHU od
1994 roku, prze-
wodniczàca Komisji
Bud˝etu, Gospodarki
Komunalnej i O-

chrony Ârodowiska, cz∏onek Komisji
Rewizyjnej, 1 kadencja w samorzàdzie.

MMiirrooss∏∏aaww
ZZiióó∏∏kkoowwsskkii

50 lat, zam.
Steklinek, ˝onaty,
wykszta∏cenie zawo-
dowe, prowadzi
gospodarstwo rolne,
dzia∏acz OSP
Steklinek, przewo-
dniczàcy Komisji
Samorzàdu i Bezpie-
czeƒstwa Publicznego,
cz∏onek Komisji
Rewizyjnej,  3 kaden-
cje w samorzàdzie.
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DDaarriiuusszz CCiieeççwwiieerrzz
41 lat, zam. Kie∏piny,

˝onaty, wykszta∏cenie
Êrednie, prowadzi gos-
podarstwo rolne, cz∏o-
nek Komisji Samo-
rzàdu i Bezpieczeƒstwa
Publicznego oraz Ko-
misji Re-wizyjnej, 2 ka-
dencje w samorzàdzie.

KKrrzzyysszzttooff PPlleewwaa
45 lat, wykszta∏-

cenie zawodowe,
prowadzi gospo-
darstwo rolne, so∏tys
wsi Makowiska,
cz∏onek Komisji
Rolnictwa, Handlu 
i Us∏ug oraz Komisji
Bud˝etu, Gospo-
darki Komunalnej 
i Ochrony Ârodo-
wiska, 2 kadencje 
w samorzàdzie.

Z.M., P.P.

Współpraca na poziomie
miejscowym gwarantem rozwoju

Gminy:
Sołtysi obecnej kadencji

SkutecznoÊç dzia∏aƒ Wójta i Rady Gminy
warunkujà stosunki z so∏tysami – organami
wykonawczymi jednostek pomocniczych gminy,
jakimi sà so∏ectwa. Dobra wspó∏praca i kontakt
mi´dzy w∏adzami gminy i so∏tysami
poszczególnych wsi pozwala najpe∏niej
zrozumieç potrzeby lokalnych spo∏ecznoÊci 
i nale˝ycie dbaç o ich zaspokajanie. So∏tysi wsi
gminy Czernikowo skutecznie reprezentujà
interesy mieszkaƒców poszczególnych so∏ectw.
O zaufaniu i s∏usznym pe∏nieniu obowiàzków
Êwiadczy choçby liczba kadencji, na które owi
przedstawiciele wybierani byli w bezpoÊrednich
g∏osowaniach. W obecnej kadencji
przedstawicielami poszczególnych so∏ectw sà:

WW∏∏ooddzziimmiieerrzz ZZgglliinniicckkii – so∏tys Kijaszkowa
od ponad 30 lat

JJaann TToommcczzyykk – so∏tys Steklinka od ponad 30
lat

JJóózzeeff WWoojjcciieecchhoowwsskkii – so∏tys Pokrzywna od

blisko 30 lat
GGaabbrriieell LLiippiiƒƒsskkii – so∏tys Skwirynowa od 20

lat
KKrrzzyysszzttooff PPlleewwaa – so∏tys Makowisk od 20 lat
SSttaanniiss∏∏aaww KKaammiiƒƒsskkii – so∏tys Czernikowa 

- 3 kadencja
RRoommuuaalldd PPoopp∏∏aawwsskkii – so∏tys Mazowsza-

Parceli – 3 kadencje
ÂÂ..pp..  WW∏∏aaddyyss∏∏aaww KKoozziicckkii – so∏tys

Czernikówka – 2 kadencje (zm. 2010 r.)
MMiirrooss∏∏aaww GGaann – so∏tys Jackowa – 2 kadencje
RRoommaann MMaattyyssiiaakk – so∏tys Kie∏pin 

– 2 kadencje
EEll ˝̋bbiieettaa WWyyssoocckkaa – so∏tys Wygody 

– 2 kadencje
MMaarreekk DDeejjeewwsskkii – so∏tys Osówki 

– 2 kadencje
MMaa∏∏ggoorrzzaattaa WWaassiilleewwsskkaa – so∏tys Zimnego

Zdroju – 2 kadencje
AAnnttoonnii  MMaaççkkiieewwiicczz – so∏tys Mazowsza 

– 1 kadencja
RRyysszzaarrdd DDyymmeekk – so∏tys Liciszew 

– 1 kadencja
AAddaamm MMaall iinnoowwsskkii  – so∏tys Witow´˝u 

– 1 kadencja
PPaawwee∏∏  MMrroozziiƒƒsskkii  – so∏tys Steklina 

– 1 kadencja

P.P.
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ZZddzziiss∏∏aaww GGaawwrrooƒƒsskkii
- 47 lat, wykszta∏cenie
wy˝sze, ˝onaty, doros∏e,
studiujàce córki, cz∏onek
i za∏o˝yciel Czerni-
kowskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz
Wspierania Edukacji,

Kultury i Sportu „Czy˝- Nie”. Prezes Oddzia∏u
Gminnego Zwiàzku OSP, cz∏onek Prezydium
Oddzia∏u Powiatowego OSP, Wice-
przewodniczàcy Wojewódzkiego Sàdu Hono-
rowego OSP. W latach 1990- 2002 sekretarz
gminy, od 2002 roku Wójt Gminy Czernikowo. 
W latach 1998- 2002 radny powiatowy,
Przewodniczàcy Rady Powiatu Toruƒskiego. 



Podsumowanie kadencji 2006-
2010 w Gminie Czernikowo

W tegorocznym ogólnopolskim rankingu
samorzàdów, dotyczàcym dynamiki ich rozwoju,
na 1576 gmin wiejskich, gmina Czernikowo
zaj´∏a bardzo wysokà, 8822 llookkaatt´́ ww kkrraajjuu ii 99 
ww wwoojjeewwóóddzzttwwiiee kkuujjaawwsskkoo –– ppoommoorrsskkiimm
(na 129 gmin). W rankingu brano pod uwag´
m.in. wartoÊç Êrodków unijnych w przeliczeniu
na 1 mieszkaƒca, które w latach 2006-2009
pozyskano do bud˝etu gminy oraz dynamik´
wzrostu wydatków majàtkowych (inwesty-
cyjnych), w przeliczeniu na 1 miesz-kaƒca, która
zaznaczy∏a si´ w tym czasie. Intensyfikacja
dzia∏aƒ, majàcych na celu pozyskiwanie
Êrodków unijnych, w po∏àczeniu z racjonalnie
opracowanym bud˝etem i s∏usznymi inwes-
tycjami, znalaz∏a odzwierciedlenie w rankingu
obejmujàcym ca∏y kraj. Wynik gminy Czerni-
kowo to powód do dumy tym bardziej, ˝e o
zaj´tym miejscu Êwiadczy∏y nie opinie, a fakty i
wskaêniki jednoznacznie odzwierciedlajàce
tempo rozwoju i dobrà kondycj´ finansowà na-
szej gminy. 

W obecnej kadencji samorzàdu zrealizowano 
w pe∏ni zaplanowane na ten czas zadania.
Wykorzystujàc wszystkie pojawiajàce si´ mo˝-
liwoÊci pozyskano fundusze pozwalajàce
wdro˝yç i zrealizowaç nowe, dodatkowe przed-
si´wzi´cia. Potwierdzeniem tych s∏ów jest m.in.
wysoki wzrost dochodów bud˝etowych gminy w
czasie ostatnich 4 lat. Na koniec 2006 r. zamknà∏
si´ on kwotà 1199 119900 112200 zz∏∏. Obecny dochód
gminy to 22 88 990022 559977 zz∏∏ (wzrost o 66,4%).
Wydatki bud˝etowe na koniec 2006 r. stanowi∏y
kwot´ 22 11 558844 003300 zz∏∏, zaÊ obecne to 3322 775511
443322 zz∏∏ (wzrost o 65,9%). Wzros∏y tak˝e znacznie
dochody w∏asne gminy (wspó∏czynnik G); 
z przedostatniego miejsca w województwie (2006
rok) gmina przesun´∏a si´ o 15 miejsc w gór´.

W latach 2007-2010 na inwestycje przez-
naczono 2277 663377 663311 zz∏∏, tj. blisko 30% bud˝etu.
Stawia to nasza gmin´ w grupie najbardziej
aktywnych samorzàdów, którym uda∏o si´
zrealizowaç wiele inwestycji zwiàzanych z infra-
strukturà gminy, jak te˝ zwi´kszeniem szans
˝yciowych i edukacyjnych spo∏eczeƒstwa,
zw∏aszcza m∏odzie˝y. Dzia∏ania podejmowano w
ró˝nych miejscowoÊciach, dà˝àc do jej
zrównowa˝onego rozwoju. Samorzàd udowod-
ni∏, i˝ potrafi efektywnie pozyskiwaç fundusze z
ró˝nych programów, m.in. Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich czy te˝ Programu Operacyjnego Ka-
pita∏ Ludzki.

¸àczna suma pozyskanych Êrodków w bie˝àcej
kadencji to kwota ponad 14 mln z∏. Jest ona
efektem ci´˝kiej pracy i determinacji w dzia-
∏aniach na rzecz rozwoju gminy, Êwiadczy te˝ 
o tym, i˝ pracownicy Urz´du Gminy potrafià do-
brze przygotowaç i wdra˝aç trudne oraz z∏o˝one
projekty unijne. W koƒczàcej si´ kadencji przy-
gotowano i z∏o˝ono we w∏aÊciwych instytucjach
kolejne wnioski, pozwalajàce pozyskaç wysokie
Êrodki na wiele dziedzin dzia∏alnoÊci samo-
rzàdu.

WW∏∏aaddzzee ggmmiinnyy pprroowwaaddzzii∏∏yy wwiieellee iinnwweess--
ttyyccjjii ddrrooggoowwyycchh ii ddzziiaa∏∏aaƒƒ ss∏∏uu˝̋ààccyycchh ppoo--
pprraawwiiee bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaa mmiieesszzkkaaƒƒccóóww..

Korzystajàc ze znaczàcego wsparcia z ró˝nych
êróde∏ zewn´trznych (Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokal-
nych, Fundusz Wsparcia) wybudowano w gmi-
nie kilkanaÊcie kilometrów dróg. W ostatniej

kadencji powsta∏o 13,2 km dróg z „pe∏nym”
asfaltem, 13,5 km dróg wykonanych metodà
potrójnego wg∏´bnego bitumowania emulsjà 
i grysami na podk∏adzie z destruktu asfal-
towego lub t∏ucznia. Destrukt u∏o˝ono na 2,5-
kilometrowym odcinku, t∏uczniem utwardzono
8,5 km dróg gminnych, z polbruku pobudowano
750 m ulic. Gmina partycypowa∏a tak˝e w mo-
dernizacji dróg powiatowych. 

W 2008 r. do∏o˝ono 20 tys. z∏ do przebudowy
mostu w Kijaszkowie, w 2009 r. - 525 tys. z∏ do
naprawy prawie 15 km odcinka drogi po-
wiatowej od Kijaszkowa do Osówki, natomiast 
w tym roku przekazano 35 tys. z∏ na moder-
nizacj´ kolejnego jej odcinka: Mazowsze-Âwi´-
tos∏aw.

Dzi´ki udzia∏owi samorzàdu we wszystkich
pojawiajàcych si´ konkursach na budow´ dróg,
w ostatnich latach oprócz g∏ównych dróg
komunikacyjnych utwardzono du˝e odcinki
dróg wewn´trznych gminy, tzw. lokalnych,
które zapewniajà mieszkaƒcom mniejszych
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miejscowoÊci lepszy dojazd do pracy, zach´cajà
do osadnictwa mieszkaƒców z zewnàtrz oraz
poznawania naszej gminy i jej walorów krajo-
brazowych, np. drogi w Witow´˝u, na Wygodzie,
w Szkleƒcu, w Makowiskach, w Steklinku, na
Jackowie oraz w Mazowszu i Kijaszkowie. Po-
∏o˝enie asfaltu i chodnika na wjeêdzie do Spó∏-
dzielni ”Rolnik” poprawi∏o w znaczny sposób
jakoÊç po∏àczenia tego osiedla z drogà krajowà.

W 2008 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Bydgoszczy zakoƒczy∏a prze-
budow´ drogi krajowej nr 10 w granicach naszej
gminy. Inwestycja budzi∏a sporo emocji, jednak
po wielu pismach i interwencjach, tak˝e miesz-
kaƒców, uda∏o si´ osiàgnàç prawie wszystkie
oczekiwania – chodniki, przejÊcia dla pieszych,
dodatkowe i szersze wjazdy na posesje. Do
koƒca 2009r. GDDKiA op∏aca∏a tak˝e rachunki
za pràd zu˝yty przez nowe lampy (124 szt.)
Uda∏o si´ tak˝e zbudowaç chodnik ∏àczàcy
Czernikówko z Czernikowem oraz przy ulicy
Toruƒskiej - gmina pokry∏a koszty projektów.
Dzi´ki dobrej wspó∏pracy z wykonawcà pozys-
kano frez, którym utwardzono prawie 3 km dróg
oraz odzyskano kilkaset metrów kwadratowych
kostki chodnikowej i parkingowej z rozbie-
ranych odcinków. W ostatnim czasie z∏o˝ono do
GDDKiA w Bydgoszczy pismo w sprawie poro-
zumienia dotyczàcego przej´cia dzia∏ki pomi´-
dzy ulicami Toruƒskà a 3 Maja i wykonania, z u-
dzia∏em finansowym gminy chodnika w kie-
runku restauracji „Da Vinci”. Kolejny raz
ponowiono pismo w sprawie uregulowania
sprawy z niedokoƒczonym chodnikiem wzd∏u˝
ulicy Toruƒskiej, w granicach prywatnej posesji.
Planowane jest tak˝e po∏àczenie chodnikiem
Czernikówka z Obrowem.

W koƒcu paêdziernika br., po zatwierdzeniu
przez Urzàd Marsza∏kowski gminnego projektu
z∏o˝onego na konkurs og∏oszony w ramach
dzia∏ania 1.1 Infrastruktura drogowa, og∏oszono
przetarg na budow´ ulic: Osiedle M∏odych 
i Zajàczkowo. Jest to 0,6 km drogi z chodnikiem
(450 m), przejÊciem dla pieszych i barierami
ochronnymi. Prace budowlane rozpocznà si´
jeszcze w tym roku, a zakoƒczà w roku 2011. Bu-
dowa nowych ulic oraz modernizacja istniejà-
cych b´dzie tak˝e mo˝liwa dzi´ki realizowanym
projektom przebudowy i rozbudowy sieci wod-
no-kanalizacyjnej. 

W obecnej kadencji ze Êrodków gminy, przy
cz´Êciowym udziale powiatu, po∏o˝ono 8,1 tys.
m2 chodników. Wybudowano tak˝e kilka utwar-
dzonych parkingów w Czernikowie (przy GCI,
wzd∏u˝ ul. Akacjowej, w parku 700-lecia, wzd∏u˝
ulicy Góry, przy koÊciele - wspólnie z parafià)
oraz w Osówce przy szkole podstawowej. W celu
poprawy bezpieczeƒstwa mieszkaƒców, a zw∏a-
szcza dzieci, zamontowano 5 progów
spowalniajàcych na drogach gminnych.

W 2007 r. w oparciu o projekt wykonany przez
powiat, gmina partycypowa∏a w kosztach prze-
budowy skrzy˝owania w centrum Czernikowa,
wykupujàc na ten cel w 2006 r. nieruchomoÊç
zabudowanà. W 2010 roku, wskutek zamiany
gruntów uda∏o si´ jeszcze poszerzyç jezdni´,
u∏atwiajàc bezpieczniejsze mijanie si´ samo-
chodów. Dzia∏ania te poprawi∏y znacznie
bezpieczeƒstwo uczestników ruchu - poszerze-
nie ulicy S∏owackiego poprawi∏o widocznoÊç;
piesi majà bezpieczny, szeroki chodnik, sà
barierki os∏aniajàce. 

Estetyczne i funkcjonalne oznaczenie ulic
poprawi∏o organizacj´ ruchu w miejscowoÊci
gminnej, co szczególnie wa˝ne jest w przypadku
potrzeby szybkiego dotarcia do ró˝nych miejsc
s∏u˝b interwencyjnych: pogotowia, stra˝y i po-
licji.

W celu poprawy warunków oczekiwania dzieci
i m∏odzie˝y doje˝d˝ajàcej do Szko∏y Podsta-
wowej i Zespo∏u Szkó∏ w Czernikowie w miej-
scowoÊciach gminnych zakupiono oraz zamon-
towano nowe wiaty przystankowe, niektóre 
w miejsca obiektów wczeÊniej zniszczonych.

W zwiàzku z dowozem uczniów do szkó∏
przeprowadzono tak˝e inwentaryzacj´ dróg
gminnych oraz ustalono kolejnoÊç ich odÊnie-
˝ania w czasie zimy. Dzi´ki pozyskanej 
z PROW dotacji, w koƒcu 2009 r. zakupiono
nowà kopark´, wyposa˝onà dodatkowo w p∏ug,
co pozwoli∏o na sprawniejsze oczyszczanie dróg.
Tegoroczne obfite opady Êniegu i wyst´pujàce
zamiecie wymusi∏y na gminie koniecznoÊç
d∏ugotrwa∏ego odÊnie˝ania ok. 288 km dróg, na
co wydano ponad 133 tys. z∏. 

Gmina wzbogaci∏a si´ w 220 lamp oÊwiet-
leniowych. Obecnie mamy na terenie gminy 584
lampy uliczne i parkowe. W tym zakresie istnie-
jà jeszcze niezaspokojone potrzeby mieszkaƒ-
ców mniejszych miejscowoÊci oraz nowych
osiedli powstajàcych w Czernikowie, które na-
le˝y w dalszej kolejnoÊci realizowaç.

W celu poprawienia bezpieczeƒstwa i zapobie-
˝enia wandalizmowi za∏o˝ono monitoring na
stadionie sportowym w Czernikowie, w Zespole
Szkó∏ oraz w Szkole Podstawowej w Czerni-
kowie. W tym roku zostanie zainstalowany
monitoring w parku, przy placu zabaw.

W trosce o bezpieczeƒstwo mieszkaƒców
gminy dofinansowano zakup nowych samo-
chodów: terenowego dla policji w Czernikowie
(50 tys. z∏) i operacyjnego dla Komendy
Miejskiej PSP w Toruniu (20 tys. z∏). Gmina
kupuje corocznie paliwo za ponad 4 tys. z∏ dla
potrzeb policji oraz udzieli∏a pomocy finansowej
w remoncie siedziby posterunku w Czernikowie
(10 tys. z∏).

Na poczàtku obecnej kadencji, dzi´ki
staraniom w∏adz gminy, powsta∏ w Czernikowie
wyjazdowy zespó∏ ratunkowy (karetka pogo-
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towia). Ta wyjàtkowa inicjatywa jest Êwiadec-
twem troski o zdrowie mieszkaƒców gminy.
Gmina zapewni∏a baz´ oraz utrzymanie zaj´-
tych pomieszczeƒ.

We wspó∏pracy z prywatnym inwestorem uda∏o
si´ przenieÊç targowisko w nowe miejsce, 
z dobrym dojazdem ze wszystkich stron. Dzi´ki
temu rozwiàzany zosta∏ problem blokowania 
w dni targowe g∏ównej ulic w Czernikowie oraz
wjazdów do prywatnych posesji mieszkaƒcom
ulicy Targowej i Reja. Na miejscu by∏ego
targowiska powsta∏ „Park 700-lecia”. Dzieci 
i m∏odzie˝ mogà bezpiecznie korzystaç z placu
zabaw i mini skateparku. Uporzàdkowano teren
„starego parku”, wycinajàc g´sto zarastajàce
samosiejki. Poprawi∏o to znacznie bezpie-
czeƒstwo tego miejsca. 

Wa˝nymi przedsi´wzi´ciami w zakresie
szeroko rozumianej poprawy bezpieczeƒstwa,
do których w∏adze gminy przyk∏adajà du˝o
staraƒ sà dzia∏ania zmierzajàce do wyposa˝ania
i wzbogacania bazy gminnych jednostek OSP 
w sprz´t techniczny, niezb´dny do akcji
ratowniczych i çwiczeƒ. Jednostki OSP 
w Steklinie i Mazowszu wzbogaci∏y si´ o lekkie
samochody po˝arnicze, karosowane z funduszy
gminnych. Korzystajàc z dop∏aty (120 tys. z∏)
Oddzia∏u Wojewódzkiego OSP i po˝yczki 
z WFOÂiGW (90 tys. z∏) karosowano tak˝e
samochód po˝arniczy Star 266 dla OSP 
w Czernikowie. Nabyto tak˝e z kolejnymi
dop∏atami OW OSP zestaw profesjonalnych
narz´dzi hydraulicznych Holmatro oraz nowà
motopomp´ dla OSP Steklin. W 2010 roku
pozyskano nieodp∏atnie ci´˝ki samochód
po˝arniczy GCBA 5,1/16, a z pomocà gminy
jednostka pobudowa∏a dla niego gara˝. Warto
wspomnieç, ˝e jednostka OSP w Czernikowie
nale˝y do Krajowego Systemu Ratownictwa 
i posiada obecnie 4 samochody. W koƒcówce
tego roku zakupiony zostanie dla niej nowy,
ci´˝ki samochód ratowniczo-gaÊniczy za 790 tys.
z∏. Dzi´ki bardzo dobrej wspó∏pracy i kontaktom

w∏adz gminy z Odzia∏em Wojewódzkim OSP,
uda∏o si´ pozyskaç 270 tys. z∏ dotacji. Reszta
pokryta zostanie w 30% umarzalnà po˝yczkà 
z WFOÂiGW. Otrzymanie tak nowoczesnego
sprz´tu mo˝e byç powodem do dumy ka˝dego
stra˝aka, zaanga˝owanego w funkcjonowanie
tej jednostki.

SSaammoorrzzààdd ggmmiinnyy zzaaiinnwweessttoowwaa∏∏  wwiieellee 
ww oocchhrroonn´́ ÊÊrrooddoowwiisskkaa ii  zzaaooppaattrrzzeenniiee 
ww wwoodd´́ nnaa tteerreenniiee ccaa∏∏eejj ggmmiinnyy..

Zaplanowane w tym zakresie gminne inwes-
tycje mia∏y na celu podniesienie jakoÊci ˝ycia
mieszkaƒców gminy oraz dba∏oÊç o ekologi´ 
i Êrodowisko naturalne. W obecnej kadencji
samorzàd wybudowa∏ na terenie ca∏ej gminy 133
sztuki przyzagrodowych oczyszczalni Êcieków,
kontynuujàc zadanie rozpocz´te w 2006 roku.
Wtedy gmina wybudowa∏a 200 takich oczysz-
czalni. Obecnie na terenie ca∏ej gminy jest ich
354, niektóre budowano indywidualnie, korzy-
stajàc z dotacji. Najwi´cej - 39 sztuk - wybudo-
wano w Czernikówku.

W latach 2006-2007 w znacznej cz´Êci
Czernikowa za kwot´ blisko 5,5 mln z∏ wyko-
nano zadanie regulacji gospodarki wodno-
Êciekowej. Polega∏o ono na wymianie rur
azbestowych na ekologiczne, od∏àczeniu istnie-
jàcej kanalizacji deszczowej od kanalizacji
sanitarnej oraz ich rozbudowie, ∏àcznie z siecià
wodociàgowà. Inwestycja ta by∏a dofi-
nansowywana z funduszy unijnych i bud˝etu
paƒstwa w kwocie 3,3 mln z∏otych. 
W jej wyniku przebudowano 211 przy∏àczy wo-
dociàgowych, wykonano 6 nowych przy∏àczy,
powsta∏y 23 przy∏àcza kanalizacyjne oraz 63
nowe wpusty uliczne. Pokryto nowym asfaltem
ulic´ S∏owackiego, 3 Maja i Szkolnà.

W tym roku rozpocz´to przebudow´ i rozbu-
dow´ sieci wodno-kanalizacyjnej w Czerni-
kowie, w obr´bie ulic: Toruƒskiej (po obu jej
stronach od Wygody), Kolejowej, Strumykowej 
i Osiedla Mickiewicza. Ca∏kowity koszt tej
inwestycji to ponad 6,3 mln z∏, przy dofi-
nansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w kwocie 2,6 mln z∏. W jej wyniku
wybudowanych zostanie 3 km sieci kanalizacji
g∏ównej, 1,5 km przy∏àczy do 64 nieruchomoÊci,
przyb´dzie 1,3 km kanalizacji deszczowej oraz 2
przepompownie Êcieków. Powi´kszy si´ tak˝e
sieç wodociàgowa o 1,4 km, powstanie 252 m
przy∏àczy wodociàgowych prowadzàcych do 28
gospodarstw domowych. Ponadto, na nowo
powsta∏ych osiedlach Czernikowa, wspólnymi
si∏ami mieszkaƒców i samorzàdu wybudowano
po ok. 5 km sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej.

W latach 2008-2009 wykonano remont hydro-
forni w Osówce oraz wybito w jej pobli˝u nowà
studni´ g∏´binowà, przebudowujàc jedno-
czeÊnie cz´Êç wodociàgu. Dzia∏ajà tu teraz 4
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studnie g∏´binowe, a wydajnoÊç hydroforni
wzros∏a do 140 m3/h. Woda g∏´binowa ma tu
lepsze parametry, ni˝ uj´cie w Czernikowie. Te
inwestycje mia∏y na celu zapobie˝enie okre-
sowym brakom wody w czasie lata. Koszt tych
prac to prawie 700 tys. z∏ (po˝yczka 
z WFOÂiGW).

W celu segregacji odpadów, na terenie
miejscowoÊci gminnych rozstawiono kosze do
selektywnej ich zbiórki. Dbano te˝ o sys-
tematyczny odbiór odpadów z gospodarstw
domowych na terenie Czernikowa oraz sprawne
funkcjonowanie gminnego wysypiska Êmieci.

WW oobbeeccnneejj kkaaddeennccjjii ddbbaannoo oo ooÊÊwwiiaatt´́,,
rroozzwwóójj  bbaazzyy eedduukkaaccyyjjnneejj ,,  rreekkrreeaaccjj ´́  
ii ssppoorrtt,, ppoozzyysskkuujjààcc ÊÊrrooddkkii zzeewwnn´́ttrrzznnee 
zz rróó˝̋nnyycchh êêrróóddee∏∏ nnaa ddzziiaa∏∏aanniiaa mmaajjààttkkoowwee
ii ttzzww.. „„mmii´́kkkkiiee””..

Wydatki na oÊwiat´ zajmujà drugà pozycj´ 
w bud˝ecie gminy, tu˝ po wydatkach
inwestycyjnych. Ta bardzo wysoka kwota
zwiàzana jest z wynagrodzeniem nauczycieli 
i pracowników obs∏ugi, utrzymaniem placówek
oÊwiatowych, dowozem uczniów do szkó∏ oraz
funkcjonowaniem sto∏ówek szkolnych. Pozys-
kiwana subwencja oÊwiatowa nie pokrywa
wszystkich wymienionych potrzeb i wymaga
zabezpieczenia ich cz´Êci z w∏asnych Êrodków
gminy. Mimo to samorzàd co roku przyst´puje
do realizacji ró˝norodnych projektów oÊwia-
towych, w których pozyskuje znaczne dotacje,
ale tak˝e przeznacza du˝e, dodatkowe Êrodki
finansowe na cz´Êciowe pokrycie kosztów reali-
zowanych inwestycji i dzia∏aƒ.

W maju 2007 r. oddano do u˝ytku wybudowane
przy SP w Osówce, boisko ze sztucznà trawà,
bie˝nià tartanowà i skocznià w dal, jeszcze na
kilka lat przed pojawieniem si´ programu
„Orlik…”. Na ten cel pozyskano dotacje 
z Ministerstwa Sportu, w kwocie 200 tys. z∏. Rok
póêniej oddano do u˝ytku nowy stadion 
z pe∏nowymiarowym boiskiem pi∏karskim oraz
boiskiem tartanowym do siatkówki i koszy-
kówki. Znajduje si´ przy nim równie˝ skocznia
w dal oraz rzutnia do pchni´cia kulà. Powsta∏a
ponadto bie˝nia tartanowa o 4 torach. Stadion
posiada nawadnianie deszczowe i trybuny na
250 miejsc. Na tà inwestycj´ pozyskano 300 tys.
z∏ dotacji z Ministerstwa Sportu, z w∏asnych
Êrodków przeznaczono kwot´ ok. 1200 tys. z∏.
RównoczeÊnie rekultywowano dotychczasowe
boisko sportowe w Czernikowie (ponad 60 tys.
z∏.) oraz doposa˝ono boisko pi∏karskie w Ste-
klinie (przy spó∏dzielni mieszkaniowej „Rolnik”
- za ponad 25 tys. z∏) w obiekt gospodarczy i kry-
te wiaty dla zawodników. Dla klubu baseball’a
„Comets” 
w Mazowszu oddano (generalnie wyremon-
towane – 90 tys. z∏) pomieszczenie klubowe.

Powsta∏y trawiaste boiska do pi∏ki no˝nej w O-
sówce i Liciszewach.

Powsta∏y „Park 700–lecia” sta∏ si´ doskona∏ym
miejscem do relaksu i wypoczynku dla
wszystkich mieszkaƒców. Dzieci i m∏odzie˝
mogà bezpiecznie korzystaç z placu zabaw 
i mini skateparku. Starsi majà idealne miejsce
na spacery, a nawet gr´ w szachy na ∏onie
natury. Na przejmowanym od Agencji Nie-
ruchomoÊci Rolnych przyleg∏ym terenie wy-
konano prace porzàdkowe, zainstalowano

oÊwietlenie parkowe, budowane sà chodniki.
Planowane jest poszerzenie parku i rozbudowa
placu zabaw. Nad stawami gminnymi, w ramach
ma∏ych projektów Lokalnej Grupy Dzia∏ania,
wybudowano wiat´ grillowà. Planowane sà
kolejne place zabaw w Czernikowie, Steklinku
i Steklinie (przy spó∏dzielni „Rolnik”). 

W listopadzie br. do u˝ytku oddane zostanie
„Moje Boisko-Orlik 2012”. Kompleks boisk 
z zapleczem szatniowo-sanitarnym sk∏ada si´ 
z boiska do pi∏ki no˝nej o nawierzchni z trawy
syntetycznej, tartanowego boiska do siatkówki 
i koszykówki. Dotacja z Urz´du Marsza∏-
kowskiego i Ministerstwa Sportu wyniesie 801
tys. z∏. W szko∏ach podstawowychw Mako-
wiskach i Mazowszu powsta∏y nowe, dobrze
wyposa˝one punkty wydawania ciep∏ych posi∏-
ków dowo˝onych z SP w Osówce i ZS 
w Czernikowie. Dzia∏ania te umo˝liwi∏y korzys-
tanie z ciep∏ych posi∏ków wszystkim dzieciom 
z terenu ca∏ej gminy. Na utworzenie punktów
gmina otrzyma∏a z bud˝etu wojewody 45 tys. z∏
dofinansowania.

W du˝ym zakresie wyremontowano szko∏y
podstawowe: w Mazowszu (zagospodarowanie
piwnicy, punktu wydawania posi∏ków), Czer-
nikowie (∏azienki, elewacja, pod∏ogi w po-
mieszczeniach biurowych), w Makowiskach
(wymiana okien). Na owe prace gmina otrzy-
ma∏a dodatkowo z rezerwy subwencji oÊwia-
towej Êrodki w kwocie ok. 50 tys. z∏. W ramach



mo˝liwoÊci technicznych i lokalowych, za
gminne pieniàdze wyremontowano przedszkole
w Czernikowie.

Od 1 wrzeÊnia 2010 r. powsta∏a w Czernikowie,
w porozumieniu z powiatem, filia Szko∏y
Muzycznej I stopnia w Che∏m˝y. Zaintere-
sowanie szko∏à okaza∏o si´ bardzo du˝e, zapisa∏o
si´ do niej ponad 50 osób. Utworzono dwie
klasy: dzieci´cà (z 6–letnim okresem nauki) 
i m∏odzie˝owà (z 4–letnim okresem nauki).
Zaj´cia prowadzà pedagodzy z profesjonalnym
wykszta∏ceniem - absolwenci Akademii
Muzycznych. Filia mieÊci si´ w Zespole Szkó∏ 
w Czernikowie, a zaj´cia odbywajà si´ w godzi-
nach popo∏udniowych, niebanalnie zagospo-
darowujàc czas wolny znacznej grupie dzieci 
i m∏odzie˝y z terenu ca∏ej gminy, rozwijajàc
równoczeÊnie ich talenty muzyczne. Gmina za
w∏asne pieniàdze zakupi∏a niezb´dne instru-
menty muzyczne (40 tys. z∏), poza tym ucznio-
wie korzystajà z wczeÊniej zakupionych gmin-
nych instrumentów dla orkiestry d´tej.

Zorganizowano sprawny dowóz ponad 500
dzieci i m∏odzie˝y doje˝d˝ajàcych do szkó∏ na
zaj´cia pozalekcyjne, sportowe oraz na basen na
trasie Êrednio 410 km dziennie. Dowozem obj´ci
sà tak˝e licealiÊci.

Gmina Czernikowo przystàpi∏a do realizacji
projektu „Program Indywidualizacji Procesu
Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III …”,
w ramach którego otrzymaliÊmy dofinan-
sowanie w kwocie 203,4 tys. z∏ na zaj´cia
dodatkowe i doposa˝enie bazy szkó∏ podsta-
wowych. W ramach otrzymanego wsparcia za-
kupione zostanà: kserokopiarki, laptopy, sprz´t
nag∏aÊniajàcy, aparaty fotograficzne, radiomag-
netofony i inne pomoce naukowe oraz przepro-
wadzone zostanie 1530 godzin dodatkowych za-
j´ç edukacyjnych.

W roku 2008/2009 realizowane by∏y zaj´cia
pozalekcyjne w szko∏ach na kwot´ 179, 6 tys. z∏.,
na które pozyskano 125,3 tys. dotacji. Reszta
Êrodków stanowi∏a wk∏ad w∏asny gminy. W 2009
r. szko∏y podstawowe, w ramach programów
rzàdowych, otrzyma∏y 35,3 tys. z∏. na zakup
pomocy dydaktycznych. Dzi´ki temu miejsca
zabaw w 5 szko∏ach zosta∏y wyposa˝one w przy-
rzàdy zaspokajajàce potrzeb´ ruchu dzieci oraz
usprawniajàce koordynacj´ wzrokowo-ruchowà.

W 2009 r. gmina uczestniczy∏a w programie
„Radosna Szko∏a”. Na wyposa˝enie placów
zabaw pozyskano 17,6 tys. z∏, dla szkó∏ 
w Czernikowie i Osówce. W 2010 roku kolejne
szko∏y (w Mazowszu, Makowiskach i Steklinie)
wzbogaci∏y si´ o nowe pomoce dydaktyczne
warte 18 tys. z∏. W latach 2009-2010 realizowano
program „Âpiewajàca Polska”. Na przeprowa-
dzenie zaj´ç muzycznych z Narodowego Cen-
trum Kultury pozyskano 4,2 tys. z∏. Realizujàc

pogram rzàdowy „Wyprawka Szkolna” pozys-
kano w tej kadencji ponad 120 tys. z∏ na zakup
podr´czników dla uczniów klas I –III oraz gim-
nazjum. 

W roku szkolnym 2009/2010 realizowane by∏y
dwa programy unijne w ramach POKL. Projekt
„Ma∏y Odkrywca w Przedszkolu w Czerni-
kowie”, oprócz zaj´ç i dodatkowych szkoleƒ
nauczycieli, objà∏ tak˝e zakup sprz´tu i ma-
teria∏ów dydaktycznych – zosta∏ on w ca∏oÊci
sfinansowany ze Êrodków EFS w kwocie 38,2
tys. z∏. W ramach programu drugiego, realizo-
wanego w partnerstwie z gminami starostwa
toruƒskiego pt. „Czego JaÊ si´ nie nauczy”,
wszystkie szko∏y naszej gminy otrzyma∏y
dofinansowane w wysokoÊci 147, 9 tys. z∏. Za
pozyskane pieniàdze zrealizowano dodatkowe
zaj´cia, m.in. dydaktyczno-wychowawcze i ko-
rekcyjno-kompensacyjne, oraz zakupiono po-
moce dydaktyczne i materia∏y edukacyjne
(ksià˝ki, s∏owniki, programy multimedialne
oraz sprz´t audiowizualny).

W obecnym roku szkolnym sà realizowane 
3 projekty z Europejskiego Funduszu Spo-
∏ecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapita∏ Ludzki. 

1. „Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania” - skierowany do uczniów klas 
I-III szkó∏ podstawowych. Na zaj´cia dla dzieci:
z trudnoÊciami w czytaniu i pisaniu, z trud-
noÊciami w zdobywaniu umiej´tnoÊci mate-
matycznych; zaj´cia logopedyczne, zaj´cia so-
cjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimna-
styk´ korekcyjnà i ko∏a zainteresowaƒ gmina
pozyska∏a dofinansowanie w wysokoÊci 107 tys.
z∏. Na doposa˝enie bazy dydaktycznej szko∏y w
materia∏y dydaktyczne otrzymano kwot´ 96,3
tys. z∏.

2. „Z Ma∏gosià po nauk´” to projekt partnerski,
koordynowany przez powiat toruƒski. Samo-
rzàd otrzyma wsparcie finansowe na dodatkowe
zaj´cia edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne 
w wysokoÊci 145,9 tys. z∏.

3. „Podnoszenie osiàgni´ç edukacyjnych
wÊród uczniów szkó∏ podstawowych…”, w któ-
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rym uczestniczà trzy szko∏y: Czernikowo,
Osówka i Makowiska. W projekcie tym na zaj´-
cia dla klas szóstych przeznaczono po 34,2 tys. z∏
oraz laptop dla ka˝dej szko∏y.

Gmina Czernikowo podpisa∏a tak˝e
porozumienie z Marsza∏kiem Województwa na
realizacj´ projektu „e-Us∏ugi – e-Organiza-
cja…”. W ramach tego projektu do wszystkich
szkó∏ podstawowych w gminie w klasach I-III
zostanà dostarczone i zainstalowane zestawy do
interaktywnego nauczania - ∏àcznie 21 sztuk.
UÊredniony koszt jednego zestawu wynosi 13
tys. z∏. Otrzymamy dofinansowanie na poziomie
75% zestawu (wsparcie wyniesie 204,8 tys. z∏). 

Od 2009 r. gmina, jako partner (ponosi 15%
kosztów) firmy Pani M. Wyborskiej, upow-
szechnia edukacj´ przedszkolnà na terenie
gminy. Obecnie dzia∏ajà punkty przedszkolne 
w Osówce - 8 godzinne (2 x 4h) oraz w Czer-
nikowie w ZS - 9 godzinne (5 godz. w ramach
klasy „0” i 4 godz. przedszkola). W styczniu 2011
roku rozpocznà funkcjonowanie 3 nowe punkty
przedszkolne w szko∏ach w Mazowszu, Steklinie
i Makowiskach. W budynku ZS w Czernikowie
powstanie jednooddzia∏owe Przedszkole
Integracyjne, przystosowane dla dzieci nie-
pe∏nosprawnych. Problem zaspokojenia potrzeb
w tym zakresie zosta∏ tymczasowo w pe∏ni
rozwiàzany, co daje samorzàdowi czas na
podj´cie dzia∏aƒ w zakresie budowy nowo-
czesnego obiektu, ca∏kowicie dostosowanego do
potrzeb ma∏ych dzieci.

Czas mijajàcej kadencji to tak˝e okres, 
w którym szko∏y podejmowa∏y inne ró˝norodne
inicjatywy, m.in. dobra wspó∏praca z Radami
Rodziców zaowocowa∏a otrzymaniem przez ZS
w Czernikowie oraz SP w Osówce sztandarów, co
pozwoli∏o wzbogaciç charakter szkolnych
uroczystoÊci i wychowywaç m∏odzie˝ w duchu
patriotyzmu i poszanowania tradycji. Nie
zabrak∏o w szko∏ach konkursów, olimpiad,
zimowisk i innych ró˝norodnych inicjatyw
edukacyjnych, na które gmina przeznacza∏a
dodatkowe Êrodki, m.in. fundowa∏a nagrody.
Najzdolniejsi uczniowie we wszystkich szko∏ach
nagradzani byli stypendiami za wyniki w nauce
i sporcie, z funduszu utworzonego przez gmin´
na ten cel.

Przeprowadzono wiele inwestycji i dzia∏aƒ 
w kulturze oraz wspierano inicjatywy spo∏eczne.

W Mazowszu oddano do u˝ytku Wiejski Dom
Kultury. Dzi´ki temu miejscowa biblioteka
zosta∏a przeniesiona do nowych pomieszczeƒ.
Jest tu te˝ sala konferencyjna i balowa 
z zapleczem. Zakupiono sprz´t konferencyjny 
i Êwietlicowy m.in. sto∏y oraz krzes∏a na 160
osób, stó∏ do bilarda, sto∏y do tenisa, pi∏karzyki,
gry planszowe, projektor multimedialny, tablic´
suchoÊcieralnà, zestaw nag∏aÊniajàcy, mikro-

fony bezprzewodowe, witryny, rega∏y. Wypo-
sa˝ono tak˝e kuchni´ z zapleczem. Koszt
budowy tego obiektu wraz z wyposa˝eniem
wyniós∏ ok. 850 tys. z∏, dofinansowanie w kwocie

397 tys. z∏ otrzymano w ramach PROW (dzia-
∏anie „Odnowa i rozwój wsi”). Wk∏ad w budow´
tego obiektu ma Zarzàd Kó∏ka Rolniczego 
w Mazowszu, który przekaza∏ na ten cel 176,6
tys. z∏.

W ubieg∏ym roku kosztem blisko 80 tys. z∏
przeprowadzono kolejny, du˝y remont wew-
nàtrz budynku biblioteki w Czernikowie.
Remont obejmowa∏ modernizacj´ ogrzewania 
i ∏azienki, wymian´ pod∏óg, instalacji elek-
trycznej i zakup mebli. Otrzymano dofinan-
sowanie z Ministerstwa Kultury (60 tys. z∏). 
W Szkole Podstawowej w Steklinie powsta∏o
Wiejskie Centrum Informacji, sfinansowane ze
Êrodków OW OSP w Toruniu. Pozyskano 
5 zestawów komputerowych, meble oraz ∏àcze
internetowe. Dzi´ki pozyskanemu z tego
samego êród∏a wsparciu w bibliotece w Czer-
nikowie utworzono Wiosk´ Internetowà. Otrzy-
mano 6 zestawów komputerowych, zestaw
wielofunkcyjny, projektor multimedialny, ∏àcze

13



internetowe oraz zestaw mebli. Mieszkaƒcy
naszej gminy mogà nieodp∏atnie korzystaç 
z zasobów Internetu.

Po wielu latach prób uda∏o si´ powo∏aç 
w Czernikowie orkiestr´ d´tà z udzia∏em dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych. Funkcjonuje ona od
kwietnia 2009 r. w strukturach stra˝ackich.
Gmina ponosi wszystkie koszty zwiàzane z jej
dzia∏aniem. Zakupiono instrumenty, mundury,
op∏acany jest kapelmistrz oraz pokrywane sà
koszty wyjazdów. Do dnia dzisiejszego jest to
ponad 70 tys. z∏. Orkiestra uÊwietnia wiele
uroczystoÊci gminnych, powiatowych i koÊ-
cielnych oraz promuje gmin´. Jest tak˝e
alternatywà zagospodarowania czasu wolnego
dla dzieci, m∏odzie˝y oraz doros∏ych. 

Przy jednostkach OSP Steklin, Czernikowo 
i Osówka powo∏ano M∏odzie˝owe Dru˝yny
Po˝arnicze oraz przy OSP w Steklinie - dru˝yn´
kobiecà. 19 czerwca na stadionie w Czernikowie
odby∏y si´ Wojewódzkie Zawody Sportowo-
Po˝arnicze dla jednostek OSP. Zawody by∏y
bardzo udane, dopisa∏a pogoda, a nasza dru˝yna
kobieca zaj´∏a 2 miejsce w województwie,
przegrywajàc mistrzostwo tylko o 0,72 sekundy.

Mieszkaƒcy zainteresowani sportem zrzeszeni
sà w klubach sportowych, na które gmina
corocznie przeznacza znaczne Êrodki. Co roku
na wszystkie kluby i rozgrywki przekazujemy
prawie 100 tys. z∏. Du˝ym powodzeniem cieszà
si´ organizowane po raz szósty rozgrywki pi∏ki
halowej, przyciàgajàce licznych uczestników 
i kibiców. W celu zaanga˝owania m∏odzie˝y 
w ˝ycie spo∏eczne, kulturalne i sportowe
powo∏ano m.in. M∏odzie˝owà Rad´ Gminy oraz
Uczniowskie Kluby Sportowe. W Czernikowie
dzia∏a Klub Seniora oraz Ko∏o Gospodyƒ
Wiejskich, których chóry uÊwietniajà imprezy 
i uroczystoÊci gminne, przy jej organizacyjnym
wsparciu. Corocznie organizowany jest Gminny
Festyn Sportowy (w tym roku ze Êrodków
pozyskanych z grantów); tradycjà sta∏o si´
organizowanie corocznych obchodów do˝yn-
kowych.

Rok 2009 by∏ dla gminy rokiem szczególnym,
bowiem miejscowoÊç Czernikowo oraz parafia
obchodzi∏y 700-lecie swojego istnienia. Z tej
okazji odby∏o si´ wiele imprez (gminnych,
szkolnych, parafialnych) m.in. dwudniowe Dni
Czernikowa. W ramach obchodów odby∏a si´
uroczysta sesja Rady Gminy, konferencja
popularno-naukowa, konkursy, wydano mater-
ia∏y promocyjne.

Najwa˝niejszà imprezà tej kadencji by∏y
do˝ynki wojewódzkie i diecezjalne zorgani-
zowane przez gmin´ Czernikowo z udzia∏em
Urz´du Marsza∏kowskiego, Starostwa Powia-
towego oraz Parafii. Zgromadzi∏y one ogromne

rzesze goÊci i delegacji.
PPoommaaggaannoo wwiieelluu oossoobboomm ii rrooddzziinnoomm

ppoottrrzzeebbuujjààccyymm,, zzddoobbyywwaajjààcc ÊÊrrooddkkii zzeeww--
nn´́ttrrzznnee zz rróó˝̋nnyycchh pprrooggrraammóóww..

Dzi´ki aktywnemu pozyskiwaniu przez GOPS
w Czernikowie Êrodków zewn´trznych, rea-
lizowana jest ju˝ trzecia edycja projektu
systemowego „Przez aktywnoÊç do integracji 
w gminie Czernikowo”. Celem projektu jest
przeciwdzia∏anie wykluczeniu spo∏ecznemu,
marginalizacji osób i rodzin d∏ugotrwale korzys-

tajàcych z pomocy spo∏ecznej z powodu bez-
robocia i bezradnoÊci. Sà to m.in. szkolenia
gastronomiczne, kosmetyczne, komputerowe,
opiekunek dla osób starszych i osób niepe∏no-
sprawnych. Realizacja projektu w posz-
czególnych latach przedstawia si´ nast´pujàco:

- 2008r. - wydano 104 345 z∏, pozyskujàc dotacj´
93 360 z∏ (w programie uczestniczy∏o 15 osób),

- 2009r. - koszt ca∏kowity 148 884 z∏, a dofi-
nansowanie wynios∏o 110 672 z∏, (uczestniczy∏o
18 osób),

- 2010r.- wartoÊç projektu - 169 139 z∏, w tym
wk∏ad w∏asny gminy w wysokoÊci 17 760 z∏
(dzia∏aniami obj´to 24 osoby).

Pilota˝owy program „Uczeƒ na wsi – pomoc 
w zdobywaniu wykszta∏cenia przez osoby
niepe∏nosprawne …”, adresowany by∏ do osób 
z orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci, pobiera-
jàcych nauk´ w szkole podstawowej, gimnazjum
lub Êredniej. Program realizowany by∏ przez
GOPS w okresie trzech lat, od roku szkolnego
2007/2008, kiedy to gmina otrzyma∏a z PFRON
wsparcie w kwocie 215 743 z∏. Z programu
skorzysta∏o w 2007/2008 51 uczniów, w roku
2008/2009 – 35 uczniów, w roku 2009/2010 – 41
uczniów.

Wdra˝anie kompleksowych rozwiàzaƒ stwarza
szans´ skutecznego dzia∏ania w kierunku
systematycznego zmniejszania skali bezrobocia
w gminie oraz stopniowego wychodzenia z wy-
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kluczenia spo∏ecznego. Dzi´ki zaanga˝owaniu
w∏adz powiatu i PUP, przy wsparciu gminy
powsta∏ w Czernikowie wieloosobowy Punkt
Obs∏ugi Bezrobotnych.

Na pracach interwencyjnych zatrudnionych
jest co roku blisko 100 osób, poza tym 35 osób
pracuje w ramach sta˝ów absolwenckich,
kolejne 5 – w ramach przygotowaƒ zawodowych.
Jest to mo˝liwe dzi´ki dobrej wspó∏pracy 
z Powiatowym Urz´dem Pracy, który pokrywa
cz´Êç kosztów robót publicznych. Prace te,
wykowywane na potrzeby gminy, sà okazjà do
poprawy sytuacji materialnej rodzin i zwi´-
kszenia popytu na towary i us∏ugi.

Podejmowane sà te˝ dodatkowe formy
dzia∏ania, majàce na celu popraw´ bie˝àcej
sytuacji materialnej najubo˝szych mieszkaƒ-
ców. ˚ywnoÊç dla najubo˝szych rodzin pozys-
kiwana jest przez GOPS w ró˝nych dzia∏aniach.
W 2007 r. podpisano umow´ z PKPS w Toruniu
w zakresie nieodp∏atnej dystrybucji gotowych
artyku∏ów spo˝ywczych, w ramach programu
„PEAD – dostarczenie nadwy˝ek ˝ywnoÊci
najubo˝szej ludnoÊci”. Realizacja programu
przedstawia si´ nast´pujàco:

- w 2008 r. skorzysta∏o z programu 160 rodzin
(678 osób), przekazano 21 532 kg ˝ywnoÊci 
o wartoÊci 23 882 z∏,

- w 2009 r. pomocà obj´to 163 rodziny (684
osoby), towary ˝ywnoÊciowe to 30 297,94 kg 
o wartoÊci 83 230 z∏,

- w 2010 r. otrzyma∏o 205 rodzin (827 osób),
przekazano 36 784 kg ˝ywnoÊci o wartoÊci 94
874 z∏.

Od wielu lat gmina uczestniczy w programie
„Pomoc paƒstwa w zakresie do˝ywiania”. Dzi´ki
temu, przy 30% udziale gminy, z posi∏ków 
w szko∏ach korzysta co roku od 620 do 750
uczniów o ni˝szych dochodach.

MMiijjaajjààccaa kkaaddeennccjjaa ttoo ttaakk˝̋ee ookkrreess zzaa--
kkuuppóóww ii nniieeooddpp∏∏aattnneeggoo ppoozzyysskkiiwwaanniiaa ppoo--
jjaazzddóóww mmeecchhaanniicczznnyycchh.. 

W bie˝àcej kadencji gmina otrzyma∏a w 100%
sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej nowy gimbus Kapena o wartoÊci
339,3 tys. z∏, s∏u˝àcy do bezpiecznego przewozu
dzieci, zw∏aszcza do Szko∏y Podstawowej 
w Czernikowie. W 2010 r. zakupiono autobus
przystosowany do przewozu osób niepe∏no-
sprawnych Volkswagen Crafter. Pojazd kosz-
towa∏ 305 tys. z∏, z czego 128,1 tys. z∏ pochodzi∏o
ze Êrodków PFRON. Pozosta∏a kwota uzupe∏-
niona zosta∏a z bud˝etu gminy. Wzbogacono si´
tak˝e w u˝ywany samochód osobowy Fiat
Brava, s∏u˝àcy szczególnie pracownikom GOPS,
u∏atwiajàc odwiedziny podopiecznych. Pozys-
kano te˝ samochód terenowy Honker oraz
samochód ci´˝arowy Star (wywrotka) na po-
trzeby Zak∏adu Komunalnego. GZK zyska∏

tak˝e nowy samochód dostawczy VW,
koparko–∏adowark´ JBC (dofinansowanie 
z PROW w kwocie 180 tys. z∏) oraz r´bak do
ci´cia konarów i ga∏´zi. Zakupiono tak˝e
u˝ywany podnoÊnik z samochodem Star, m.in.
do konserwacji lamp oÊwietleniowych, rynien
czy piel´gnacji drzew.

Jednostki OSP wzbogaci∏y si´ o nowe pojazdy,
które opisano wy˝ej.

IInnnnee ddzziiaa∏∏aanniiaa..
W ostatnich latach na terenie gminy roz-

pocz´∏o dzia∏alnoÊç wiele nowych podmiotów
gospodarczych, m.in. rozwin´∏a si´ dzia∏alnoÊç
us∏ugowa, powsta∏ Polo Market. W 2006 roku 
w gminie dzia∏a∏o 360 podmiotów, a na dzieƒ
dzisiejszy jest ich ju˝ o 33,3% wi´cej (480). 

Dzi´ki prywatnemu inwestorowi, w tym roku
powstanie w Czernikowie osiedle domów wielo-
rodzinnych, które cz´Êciowo zaspokoi potrzeby
mieszkaniowe. W 2010 r. samorzàd z∏o˝y∏ kilka
wniosków do ró˝nych instytucji o dofi-
nansowanie planowanych inwestycji. Sà to
projekty na:

- regulacj´ gospodarki wodno-kanalizacyjnej
w Czernikowie (Regionalny Program Opera-
cyjny WK-P), o wartoÊci 17 mln z∏, z czego mo˝-
liwa dotacja to ponad 11,3 mln z∏. Inwestycja
obejmuje przebudow´ i rozbudow´ sieci wodno-
kanalizacyjnej w obr´bie ulic: Zajàczkowo,
WiÊniowa, Polna, Chabrowa i Targowa;

- rozbudow´ i modernizacj´ systemu zbierania
odpadów na terenie gminy (Regionalny Pro-
gram Operacyjny WK-P) o wartoÊci 1.713 tys. z∏ ,
mo˝liwa dotacja to 1.199 tys. z∏. 

W zakres inwestycji wchodzi zakup 25 kom-
pletów pojemników do selektywnej zbiórki,
Êmieciarki oraz ciàgnika samochodowego 
z przyczepà i specjalnym ˝urawiem.

- budow´ kanalizacji deszczowej (Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich) o wartoÊci 2.352
tys. z∏ (w tym mo˝liwa dotacja to 964 tys. z∏).
Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej wraz z uzbrojeniem w obr´bie ulic
LeÊnej i Kwiatowej oraz przebudow´ na-
wierzchni tych ulic;

- przebudowa dróg gminnych (Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych) 
o wartoÊci 2.638 z∏ (w tym 50 % dotacja, tj. 1.319
tys. z∏). Projekt przewiduje budow´ drogi
asfaltowej z poboczami w Liciszewach (1,72 km)
i Mazowszu (0,61 km). W Mazowszu zapro-
jektowano chodniki, przejÊcie dla pieszych,
bariery ochronne i odprowadzenie wód deszczo-
wych;

- budow´ auli widowiskowej z pomieszcze-
niami dla szko∏y muzycznej (Regionalny Pro-
gram Operacyjny WK-P) o wartoÊci 3.989 tys. z∏;
oczekiwana dotacja to 2.593 tys. z∏. Projekt prze-
widuje budow´ dwukondygnacyjnego budynku
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(na parterze powstanie aula na 380 miejsc, sza-
tnia, scena z zapleczami i ∏azienkami, na pi´trze
pomieszczenia dydaktyczne (6 sal) dla szko∏y
muzycznej, w tym zajmujàca powierzchni´
103m2 sala do rytmiki);

- przeciwdzia∏anie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion - o wartoÊci 3.851 tys. z∏, przy
zak∏adanym 85% dofinansowaniu w kwocie
3.274 tys. z∏. W ramach projektu przewidziane sà
m.in. zakupy 122 zestawów komputerowych dla
szkó∏, 18 dla bibliotek i Êwietlic, po 6 serwerów 
i urzàdzeƒ sieciowych oraz 9 urzàdzeƒ tele-
informatycznych za 790 tys. z∏. Ponadto zapla-
nowano dla 40 osób o orzeczonej niepe∏no-
sprawnoÊci i niskich dochodach zakup zesta-
wów komputerowych z ∏àczem internetowym.
Przewidziano oczywiÊcie budow´ bezprze-
wodowej sieci teleinformatycznej za 1,6 mln z∏;

- budow´ bezprzewodowej sieci infrastruktury
teleinformatycznej na terenie ca∏ej gminy 
o wartoÊci ponad 1.724 tys. z∏. Projekt umo˝liwi
dost´p do Internetu prawie wszystkim
mieszkaƒcom gminy. Z∏o˝ono wniosek o dofi-
nansowanie 75% kosztów na kwot´ prawie 1.293
tys.z∏. Urzàd Marsza∏kowski uzna∏, i˝ z sieci
b´dà mog∏y korzystaç podmioty gospodarcze, co
skutkuje zakwalifikowaniem projektu w ramy
pomocy publicznej i zmniejszeniem maksy-
malnego poziomu dofinansowania do poziomu
50% kosztów kwalifikowanych (bez VAT).
Dofinansowanie wyniesie wi´c tylko 668 tys. z∏;

- „ma∏e projekty” w ramach osi LEADER
(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich): z∏o-
˝ono 5 wniosków na: wyposa˝enie Êwietlicy 
w Mazowszu, budow´ wiaty grillowej w Czer-
nikowie oraz placów zabaw w Czernikowie,
Steklinie, i Steklinku. Maksymalna kwota
dofinansowania ka˝dego z projektów to 25 tys.
z∏, co stanowi ok. 50% kosztów przedsi´wzi´ç;

- na utworzenie pracowni specjalistycznych 
w Zespole Szkó∏ w Czernikowie (Regionalny
Program Operacyjny WK-P) projekt o wartoÊci
100 tys. z∏, mo˝liwe dofinansowanie to 65 tys. z∏.
W ramach projektu planowane jest nowoczesne
wyposa˝enie pracowni biologicznej, chemicznej
i fizycznej.

- w najbli˝szych dniach zostanie z∏o˝ony
wniosek w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na modernizacj´ remizy OSP w
Czernikowie. Szacowana wartoÊç prac to ok.1,5
mln z∏, przy mo˝liwym dofinansowaniu 
w wysokoÊci 500 tys. z∏.

W obecnej kadencji Rady Gminy uda∏o si´
zrealizowaç wiele zadaƒ s∏u˝àcych rozwojowi
gminy oraz poprawie jakoÊci i standardów ˝ycia
jej mieszkaƒców. Wiele pozostaje jednak do
zrobienia.

Wójt, radni oraz pracownicy urz´du owe
potrzeby rozwijajàcej si´ gminy dostrzegajà,
starajàc si´ korzystaç ze wszystkich mo˝liwych

êróde∏ zewn´trznych w pozyskiwaniu Êrodków
finansowych. Niewiele jednostek samorzà-
dowych mo˝e pochwaliç si´ takà iloÊcià
realizowanych i przygotowanych projektów
s∏u˝àcych m.in. znacznej poprawie infra-
struktury na jej terenie, a tak˝e rozwojowi
edukacji, sportu i innych dziedzin ˝ycia.
Niestety Êrodki finansowe, zarówno w∏asne jak 
i pomocowe, sà ograniczone i obarczone okre-
Êlonymi regulacjami prawnymi. Bardzo trudno
pozyskaç Êrodki na budow´ dróg, gdzie potrzeb
jest najwi´cej, sà one te˝ ograniczone iloÊcià
projektów i limitem finansowym. Przygotowane
w tym roku wnioski dajà szanse na pozyskanie
prawie 23 mln z∏, oczywiÊcie przy odpowiednim
wk∏adzie w∏asnym, który b´dzie uzupe∏niany o
niskoprocentowy kredyt (poni˝ej 1%) na wy-
przedzajàce finansowanie inwestycji ze Êrodków
pochodzàcych z bud˝etu UE, który mogà otrzy-
maç tylko jednostki znajdujàce si´ w dobrej
kondycji finansowej – takie jak nasza gmina.

Za zaanga˝owanie w czasie koƒczàcej si´ ka-
dencji podzi´kowania nale˝à si´ radnym 
i so∏tysom - za sumiennà wspó∏prac´, wiele
cennych uwag, propozycji i rad we wszystkich
dzia∏aniach; kierownikom jednostek oraz
wszystkich pracownikom - za wspó∏prac´ i zaan-
ga˝owanie w dzia∏ania dla dobra gminy i jej
mieszkaƒców.

Dzi´kuje serdecznie mieszkaƒcom naszej
gminy za Paƒstwa spo∏ecznà dzia∏alnoÊç, za
wnioski, pomoc i zrozumienie dla dzia∏aƒ w∏adz
samorzàdowych. Dzi´kuj´ te˝ za krytyczne
uwagi, które pobudza∏y mnie do jeszcze aktyw-
niejszej pracy w poznawaniu i rozwiàzywaniu
problemów naszej gminy. 

Zdzis∏aw Gawroƒski

Wójt Gminy Czernikowo
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Realizacja budżetu w latach 2006 – 2010

Rok 2006

Dochody  - 19.190.120 z∏
Wydatki  - 21.584.030 z∏
Wydatki inwestycyjne - 66..330066..554411 zz∏∏ ((ttjj.. 2299,,22%% wydatków bud˝etu)

Rok 2007

Planowane dochody - 2211..998844..779988 zz∏∏  
Wykonanie  - 2211..883399..559999,,5599 zz∏∏ ((ttjj..  9999,,33 %%))

Plan wydatków w wysokoÊci 23.349.927 z∏ realizowany zosta∏ w kwocie 2222..887711..662200,,1177 zz∏∏,, tj. 98 %. 
W tym wydatki majàtkowe na plan 7.011.015 z∏ zrealizowano w kwocie 66..881188..222222,,1188 zz∏∏,,  tj. 97,3 %, czyli
3333,,66%% wydatków bud˝etu przeznaczono na inwestycje. 

WW 22000077 rrookkuu ppoozzyysskkaannoo ddoottaaccjjee cceelloowwee ww wwyyssookkooÊÊccii 33..661177..004411 zz∏∏ zz pprrzzeezznnaacczzeenniieemm nnaa
wwyyddaattkkii iinnwweessttyyccyyjjnnee,, ooÊÊwwiiaattoowwee ii ssppoo∏∏eecczznnee ((ww zz∏∏))::
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2008 rok

Planowane dochody po zmianach - 22.791.735 z∏ 
Wykonanie - 2222..883355..440011 z∏ (tj. 100,2 %) 

Planowane wydatki - 2222..228855..775522 z∏ zrealizowane zosta∏y w wysokoÊci 22.057.206 z∏ (tj. 98,9%).
Wydatki majàtkowe na plan 44..115577..336677 z∏ zrealizowano w kwocie 4.120.651 z∏ (tj. 99,1 %), czyli
stanowi∏y 1188,,77%% wydatków. 

OOttrrzzyymmaannee ddoottaaccjjee cceelloowwee ww wwyyssookkooÊÊccii 22..667722..997788 zz∏∏ zz pprrzzeezznnaacczzeenniieemm nnaa iinnwweessttyyccjjee,,
ooÊÊwwiiaatt´́ ii ddzziiaa∏∏aanniiaa ssppoo∏∏eecczznnee::
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RReeaalliizzaaccjjaa iinnwweessttyyccjjii:: 66..881188..222222 zz∏∏
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2009 rok

Plan dochodów (po zmianach) - 2233..440022..777755 z∏
Wykonanie - 2233..226655..887777 z∏ (tj. 99,4%) 
Wydatki po zmianach: plan - 2244..442277..777755,, wykonanie - 23.747.257 z∏ (tj. 97,2 %) 
Wydatki majàtkowe: plan - 4.870.491 z∏, wykonanie - 44..882200..220066,,4488 z∏ (tj. 99 %), co stanowi 2200,,33%%

wydatków bud˝etowych.

OOttrrzzyymmaannee ddoottaaccjjee cceelloowwee ww wwyyssookkooÊÊccii 11..224400..006622 zz∏∏ ttjj.. zz pprrzzeezznnaacczzeenniieemm nnaa wwyyddaattkkii
iinnwweessttyyccyyjjnnee ii ooÊÊwwiiaattoowwee::

RReeaalliizzaaccjjaa iinnwweessttyyccjjii:: 44..112200..665511 zz∏∏



RReeaalliizzaaccjjaa iinnwweessttyyccjjii:: 44..882200..220066 zz∏∏

21



22

W 2009 roku oddano do u˝ytkowania „ Park 700 lecia” o wartoÊci 445.701 z∏.

2010 rok

Bud˝et po stronie dochodów -  2299..002255..888866 zz∏∏ 
Wykonanie za III kwarta∏y - 19.544.756,22 z∏ (tj. 67, 3 %) 
Wydatki na plan - 3322..662255..888866 zz∏∏, wykonanie za III kwarta∏y - 18.742.387,22 z∏ (tj. 57,4 %).

Planowane wydatki majàtkowe na plan - 1111..887788..555511 z∏, co stanowi 3366,,33%% wydatków bud˝etowych

OOttrrzzyymmaannee ddoottaaccjjee cceelloowwee ii ddoottaaccjjee ddoo oottrrzzyymmaanniiaa,, nnaa kkttóórree ssàà uummoowwyy zz pprrzzee--
zznnaacczzeenniieemm nnaa iinnwweessttyyccjjee,, wwyyddaattkkii ooÊÊwwiiaattoowwee ii ssppoo∏∏eecczznnee ttoo kkwwoottaa 77..112222..771100 zz∏∏::            



Podsumowanie finansowe obecnej kadencji:
- na inwestycj´ przeznaczono ∏àcznie bardzo znaczàca kwot´ 2277..663377..663300 z∏.
- pozyskano do bud˝etu ró˝nego rodzaju Êrodki z zewnàtrz na dzia∏ania inwestycyjne, oÊwiatowe 

i spo∏eczne o ogromnej wartoÊci 1144..664422..778899 z∏.
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Przyznano dotacj´ na budow´ drogi na ulicach Osiedle M∏odych i Zajàczkowo z RPO w kwocie
500.000 z∏.  

RReeaalliizzaaccjjaa iinnwweessttyyccjjii:: 1111..880088..555511 zz∏∏    
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