
Plan przyj´ç wyborców i interesantów przez radnych w siedzibie Urz´du Miejskiego (poniedzia∏ki, w godz. 13.00 - 15.00)

Przewodniczàcy Rady Miejskiej - Jerzy Sobierajski przyjmuje we wtorki w godz. 14.00 - 16.00

O podatkach i nie tylko
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Bonowicz W∏adys∏aw - 23.01.2006r., 15.05.2006r., 21.08.2006r.
Czajka Krzysztof - 30.01.2006r., 22.05.2006r., 28.08.2006r.
Draheim Jerzy - 06.02.2006r., 29.05.2006r., 04.09.2006r.

Drobniewska Klara - 13.02.2006r., 05.06.2006r., 11.09.2006r.
Jaworski Dariusz - 20.02.2006r., 12.06.2006r., 18.09.2006r.

K∏os Jerzy - 27.02.2006r., 19.06.2006r., 25.09.2006r.
Miedziƒska Halina - 06.03.2006r., 26.06.2006r., 02.10.2006r.

Mik∏aszewicz Teresa - 13.03.2006r., 03.07.2006r., 09.10.2006r.

Nocna Aldona - 20.03.2006r., 10.07.2006r., 16.10.2006r.
S∏odowicz W∏odzimierz -  27.03.2006r., 17.07.2006r., 23.10.2006r.

Strzy˝ewski Wies∏aw - 03.04.2006r., 24.07.2006r., 30.10.2006r.
Szcz´sny Piotr - 02.01.2006r., 10.04.2006r., 06.11.2006r.

Âwieczkowski Waldemar - 09.01. 2006r., 24.04.2006r., 07.08.2006r.,
13.11.2006r.

Zieliƒski Wojciech - 16.01.2006r., 08.05.2006r., 14.08.2006r.,
20.11.2006r.
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Dlaczego, zatem radni zaj´li si´ stawkami podatków,
skoro nie zosta∏y one zmienione? - MusieliÊmy dopro-
wadziç do sesji podatkowej, poniewa˝ wesz∏y nowe
wzory druków i formularzy zwiàzanych z podatkami
od nieruchomoÊci i od Êrodków transportowych. Wpro-
wadzono te˝ zupe∏nie nowe formularze dotyczàce po-
datków: rolnego  i leÊnego. Poza tym chcieliÊmy upo-
rzàdkowaç kwesti´ podatków. Do tej pory stawki po-
datków okreÊla∏y uchwa∏y podejmowane w ró˝nych
latach i osoby chcàce sprawdziç wysokoÊç obowiàzu-
jàcych stawek musia∏y szukaç kilku uchwa∏. Obecnie
stawki te zostanà powielone znajdà si´ w uchwa∏ach
pochodzàcych z jednej sesji - wyjaÊnia∏ burmistrz Le-
szek Dzier˝ewicz. Wszystkie uchwa∏y dotyczàce podat-
ków i op∏at radni podj´li jednog∏oÊnie.
      A oto ile wynoszà niektóre stawki podatków:po-
datek od nieruchomoÊci - od budynków mieszkalnych
- 0,51 z∏ od m², - od budynków zwiàzanych z prowa-
dzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej - 17,31 z∏ od 1 m².

Dzienne stawki op∏aty targowej na targowiskach
prowadzonych przez miasto wyniosà od 2,20 do 22
z∏. Nie zmieni∏a si´ te˝ wysokoÊç stawki podatku od
posiadania psów, w∏aÊciciele zap∏acà 50 z∏ rocznie za
ka˝dego posiadanego czworonoga.

Wszystkie nowe formularze oraz stawki podatków
i op∏at dost´pne sà w Urz´dzie Miejskim oraz na stronie
Biuletyn Informacji Publicznej.
      W porzàdku obrad znalaz∏ si´ te˝ punktu dotyczàcy
powo∏ania komisji, która zajmie si´ przygotowaniem
programu pomocy publicznej. Przygotowany przez
komisj´ program b´dzie mi´dzy innymi zawiera∏ zasady
udzielania zwolnieƒ podatkowych dla osób prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç gospodarczà na terenie Ciechocinka.
SpoÊród radnych w sk∏ad nowo powsta∏ej komisji
wejdà: Halina Miedziƒska, Teresa  Mik∏aszewicz oraz
Wojciech Zieliƒski.
      Radni us∏yszeli te˝ dodatkowe informacje dotyczàce
sytuacji w Zwiàzku Gmin Ziemi Kujawskiej oraz uj´cia
wody na Kuczku i wynikach przetargu przeprowadzone

w sprawie jego u˝ytkowania. W sprawie ZGZK g∏os
zabrali: Wojciech Zieliƒski i cz∏onek komisji rewizyjnej
Zwiàzku Jerzy Draheim. - Chcemy wyjÊç ze zwiàzku.
Na chwil´ obecnà nie widz´ mo˝liwoÊci, ˝ebyÊmy dalej
funkcjonowali w ZGZK - podkreÊla∏ Wojciech Zieliƒski.
- Komisja rewizyjna bada dokumenty. Spraw´ skiero-
wano do NIK-u i prokuratury. To, co powsta∏o w zwià-
zku z d∏ugiem cià˝àcym na zwiàzku, niewàtpliwie bu-
dzi emocje i niepokój. Proponowa∏bym jednak, ˝e-
byÊmy nie popadali w skrajnoÊci i poczekali na rozs-
trzygni´cie sprawy - uspokaja∏ Jerzy Draheim. Sytuacj´
zwiàzanà z uj´ciem wody na Kuczku przedstawi∏a pre-
zes MPWiK Wanda Buchalska. - Obecnie z∏o˝yliÊmy
protest do przetargu og∏oszonego przez Gmin´ Alek-
sandrów Kujawski. MPWiK obs∏ugiwa∏o uj´cie na Kucz-
ku od 1992 roku. Je˝eli nasz protest nie zostanie roz-
patrzony pozytywnie, b´dziemy musieli negocjowaç
ceny hurtowe i kupowaç wod´ od gminy. Prowadzi-
my te˝ prace nad rozbudowà uj´cia w Siarzewie, co
pozwoli∏oby na uniezale˝nienie Ciechocinka od uj´cia
na Kuczku - wyjaÊni∏a Wanda Buchalska.

˚ywà dyskusj´ i uÊmiech radnych spowodowa∏o
wystàpienie mieszkaƒca Ciechocinka, który domaga∏
si´ zabezpieczenia Êrodków na remont muszli koncerto-
wej. Choç wszyscy obecni na sali zgodzili si´ z koniecz-
noÊcià przeprowadzenie szybkiego i gruntownego re-
montu zabytku, to propozycja jego sfinansowania z
wynagrodzeƒ cz∏onków rad nadzorczych ciechociƒ-
skich spó∏ek wyda∏a si´ co najmniej dziwna. - W bud-
˝ecie na rok 2006 jest zabezpieczone 20 tysi´cy na
bie˝àce utrzymanie muszli, gotowa jest dokumentacja
techniczna i wymagane pozwolenia. Natomiast Êrodki
na remont (potrzebne jest oko∏o miliona z∏otych -
przyp. red) zostanà uruchomione, je˝eli miasto otrzyma
dotacj´ zagwarantowanà w ustawie o uzdrowiskach -
 wyjaÊni∏ burmistrz. Sprostowano te˝ informacj´, którà
poda∏ mieszkaniec. Rady trzech spó∏ek otrzymujà wy-
nagrodzenie w wysokoÊci oko∏o 80 tysi´cy rocznie, a
nie miesi´cznie.

      Na XXXIII Sesji Rady Miejskiej Ciechocinka, 5 grudnia,  radni zaj´li si´ ustaleniem stawek podatków
na rok 2006. Tak jak w latach poprzednich mieszkaƒcy Ciechocinka nie zap∏acà wi´cej, bowiem stawki
pobieranych przez miasto op∏at pozosta∏y bez zmian. W∏aÊnie uchwa∏y zwiàzane z podatkami i op∏a-
tami zdominowa∏y porzàdek sesji.


