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Ka˝dy z nas zapewne mia∏ w ciàgu minionego roku
kontakt z ciechociƒskim Urz´dem Miejskim. Przybli˝a-
my naszym Czytelnikom kulisy pracy lokalnego magis-
tratu.

Pierwszy kontakt interesanta z urz´dem z regu∏y
zaczyna si´ w sekretariacie. W ciàgu 2004 roku do se-
kretariatu trafi∏o 12 689 pism (w tej liczbie 554 to do-
kumenty od w∏adz wojewódzkich i centralnych), które
tutaj sà ewidencjonowane i kierowane do odpowie-
dnich komórek odpowiedzialnych za realizacj´ przy-
j´tych podaƒ i wniosków. Podobna liczba pism opusz-
cza sekretariat. W minionym roku by∏o ich 9754, z
czego 8176 zosta∏o wys∏ane jako listy polecone, 1578
to listy zwyk∏e; 3167 pism trafi∏o do mieszkaƒców i
instytucji Ciechocinka, pozosta∏e pow´drowa∏y poza
teren miasta. Najwa˝niejsze decyzje zapadajà w gabi-
necie Burmistrza i w Biurze Organów Samorzàdowych.
Zatrudnione tu dwie panie obs∏ugujà prac´ Komisji
Sta∏ych Rady Miejskiej, protoko∏ujà sesje Rady Miejs-
kiej Ciechocinka i posiedzenia Kolegium Burmistrza,
opracowujà decyzje i uchwa∏y. W ciàgu 2004 roku
odby∏o si´ 11 obrad sesji Rady Miejskiej Ciechocinka,
na których Rada podj´∏a 90 uchwa∏ na wniosek Bur-
mistrza. Komisje sta∏e Rady pracowa∏y na 69 posiedze-
niach. W tym samym czasie odby∏o si´ 50 posiedzeƒ
Kolegium Burmistrza, na których podj´to 502 decyzje.
Burmistrz w 2004 roku wyda∏ 91 zarzàdzeƒ w sprawach
og∏oszenia przetargów, powo∏ania komisji do przepro-
wadzania procedur przetargowych, odbioru zadaƒ
inwestycyjnych, egzaminacyjnych, zmian organizacji
pracy i personalnych.

W Referacie Spo∏eczno - Administracyjnym zamel-
dowano 877 i  wymeldowano 237 osób, 1335 osobom
wydano poÊwiadczenia, dokonano zmian adresowych
u 318 osób, odnotowano 91 urodzeƒ i 139 zgonów
mieszkaƒców, potwierdzono pobyt sta∏y i czasowy na
wnioskach o wydanie dowodu osobistego oraz zaktu-
alizowano posiadane dowody osobiste 1466 osobom.
Pracownik ds. ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej
wpisa∏ 124 i wykreÊli∏ 202 podmioty z tej ewidencji,
uzupe∏ni∏ dane u 274 osób. Wyda∏ 11 decyzji, 10 licen-
cji, odpowiedzia∏ na zapytania 124 osobom. Tutaj te˝
udzielano 133 postanowienia i decyzje zwiàzane ze
sprzeda˝à alkoholu.

Na stanowisku ds. urz´du stanu cywilnego w roku
2004 sporzàdzono ogó∏em 152 akty stanu cywilnego,
wydano 1296 odpisów aktu stanu cywilnego, 24 za-
Êwiadczenia i 53 decyzje administracyjne. W ciàgu ro-
ku wydano tutaj 1445 dowodów osobistych i 62 za-
Êwiadczenia o utracie dowodu osobistego.

Referat Gospodarki Miejskiej, zatrudniajàcy 8 osób
wyda∏ 790 decyzji dotyczàcych  spraw lokalowych i

mieszkaƒców i rozpatrzy∏ 252 wnioski.
W Referacie Gospodarki Miejskiej koordynuje si´

równie˝ wszystkie sprawy zwiàzane z robotami pu-
blicznymi na terenie miasta. I tak w 2004 roku pod-
pisano z Powiatowym Urz´dem Pracy 6 umów na
zatrudnienie ∏àcznie 75 osób. Do referatu wp∏yn´∏o
196 podaƒ i wniosków o prac´, podpisanych zosta∏o
67 umów o prac´ (45 przez Urzàd Miejski, 22 przez
Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej) i 25 umów zleceƒ.
Do tej komórki w Urz´dzie Miejskim w Ciechocinku
wp∏ywajà sprawy kierowane przez Sàd Rejonowy w
Aleksandrowie Kujawskim dotyczàce dozoru nad ska-
zanymi, prowadzenia ewidencji skazanych i przesy∏a-
nia sprawozdaƒ z wykonania kary. W 2004 roku wp∏y-
n´∏y 83 postanowienia.Ponadto wydano w ubieg∏ym
roku 28 decyzji w sprawie zaj´cia pasa drogowego,
wystawiono 68 umów i zleceƒ dotyczàcych remontów
i budowy drogi, bie˝àcego utrzymania nawierzchni
jezdni, zabiegów piel´gnacyjno - formujàcych drzewa,
modernizacji i naprawy oÊwietlenia ulicznego.

W Referacie Finansowym Urz´du w ubieg∏ym roku
osobom fizycznym wydano 2821 decyzji o wysokoÊci
podatku od nieruchomoÊci, 560 - podatku rolnego,
106 podatku leÊnego, 17 decyzji w sprawie umorzenia
podatku od nieruchomoÊci i 7 w sprawie roz∏o˝enia
go na raty. Osobom prawnym wydano w sumie 10
decyzji. 111 decyzji dotyczy∏o op∏aty miejscowej i tar-
gowej. Udzielono 244 odpowiedzi na pisma w spra-
wach podatkowych, wystawiono 72 zaÊwiadczenia i
zawarto 15 umów z inkasentami op∏aty miejscowej.
W sprawach zwiàzanych z podatkiem od Êrodków
transportu wydano 35 decyzji, wys∏ano 88 upomnieƒ
i 18 tytu∏ów wykonawczych, 60 pism. Wpisano te˝
jeden wpis do hipoteki przymusowej w Wydziale Ksiàg
Wieczystych. W ramach windykacji podatku od nieru-
chomoÊci wystawiono osobom fizycznym 941 upo-
mnieƒ, 29 tytu∏ów wykonawczych i 4 wpisy na hipo-
tek´. W stosunku do osób prawnych by∏o to 8 tytu∏ów
wykonawczych i 4 wpisy na hipotek´.

Bardzo wiele zaj´cia mia∏ w ubieg∏ym roku Referat
Gospodarki Terenami i Ochrony Ârodowiska. W zakre-
sie spraw ogólnych zorganizowano tu przetarg na
opracowanie planu miejscowego dla strefy A ochrony
konserwatorskiej, skompletowano dokumentacj´ do
wniosków o komunalizacj´ mienia na rzecz gminy,
przeprowadzono post´powanie dotyczàce likwidacji
dzia∏alnoÊci gospodarczej zak∏adu po∏o˝onego w stre-
fie A, przeprowadzono 8 przetargów na sprzeda˝ nieru-
chomoÊci gminnych oraz 2 przetargi na wydzier˝awie-
nie punktów sezonowych. W 2004 roku w ramach
pracy referatu sprzedano 11 lokali mieszkalnych, wy-
stawiono 520 zawiadomieƒ o nale˝noÊci op∏aty rocznej,



POWITANIE  WIOSNY
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„Zgiƒ, przepadnij zimo,
I nie wracaj do nas,

Na przyj´cie wiosny
Otwórzmy ramiona.”

         Wanda Chotomska

W nocy z 20 na 21 marca s∏oƒce
wchodzi w znak Barana - zaczyna si´
astronomiczna wiosna, jedna z najpi´-
kniejszych pór roku, po srogiej zimie
wyczekiwana zawsze z niecierpliwoÊcià,
radoÊcià i nadziejà.

Z dawnych czasów pochodzi zwyczaj
topienia Marzanny - personifikacji zimy
i Êmierci. Panowa∏o bowiem przekona-
nie i˝ jej unicestwienie spowoduje szyb-
kie nadejÊcie wiosny. Kuk∏´ wyobra˝a-
jàcà postaç ludzkà palono lub wrzucano
w nurt rzeki, stawu, jeziora. Marzann´
oddawano wodzie, a w∏aÊciwie jej w∏ad-
com, od których zale˝a∏o powodzenie
pracy w∏o˝onej w upraw´ ziemi. Wspó∏-
czeÊnie  obrz´d powitania wiosny jest
ju˝ przede wszystkim zabawà dzieci i

m∏odzie˝y, ∏àczonà z poczàtkiem kalen-
darzowej wiosny.

21 marca b.r. Miejskie Centrum Kul-
tury w Ciechocinku by∏o organizatorem
tradycyjnego  „Powitania Wiosny” w wy-
konaniu zespo∏u klubu seniora „Z∏oty
Wiek” z Aleksandrowa Kujawskiego.
Impreza odbywa∏a si´ na placu przed
kinem „Zdrój”. Seniorki w programie
artystycznym zaprezentowa∏y kujaws-
kie piosenki i przyÊpiewki. Pomimo
zimnego dnia atmosfera by∏a „goràca”,
wyst´py cieszy∏y si´ du˝ym zaintereso-
waniem ze strony „ulicznej” widowni -
kuracjuszy i mieszkaƒców naszego mias-
ta. OczywiÊcie nie zabrak∏o motywu
„przep´dzenia z∏ej zimy” w postaci Ma-
rzanny, która  zosta∏a w sposób symbo-
liczny „po˝egnana” przyÊpiewkami i
ludowymi zawo∏aniami,  a na koniec
spalona.

          Katarzyna Bilecka

PS. Miejskie Centrum Kultury dzi´-
kuje Jednostce Stra˝y Po˝arnej w Ciecho-
cinku, która jak co roku czuwa∏a nad
bezpiecznym przebiegiem  imprezy.
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udzielono 169 upomnieƒ, wystawiono 37 decyzji o bonifikacie i 14 tytu∏ów wyko-
nawczych. Podpisano 14 umów na sezonowà dzier˝aw´, 15 umów na tablice re-
klamowe.

W ramach planowania przestrzennego wydano w referacie 27 decyzji o warun-
kach zabudowy, 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 2 decyzje od-
mawiajàce ustalenia warunków zabudowy, 8 innych postanowieƒ, 57 wypisów i
wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka, 159 in-
nych zaÊwiadczeƒ.

Z zakresu spraw geodezyjnych wydano 44 decyzje zatwierdzajàce podzia∏ i
rozgraniczenie dzia∏ek, wydano 40 postanowieƒ i przyj´to 7 protokó∏ów dotyczàcych
odszkodowania. W zakresie spraw zwiàzanych z ochronà Êrodowiska wydano 10
decyzji i postanowieƒ, przeprowadzono 14 wizji lokalnych interwencji; 27 kolejnych
decyzji dotyczy∏o wycinki drzew, jedna decyzja dotyczy∏a odebrania i przekazania
zwierzàt do schroniska w Toruniu. 379 dokumentów dotyczy∏o zieleni miejskiej.
By∏y to raporty dzienne z wykonywania prac na terenach zielonych oraz protoko∏y
z wykonanych prac nasadzeniowo - piel´gnacyjnych.

Nie mogliÊmy w przedstawionym wy˝ej tekÊcie zawrzeç wszystkich szczegó∏ów
i opisów dotyczàcych pracy komórek Urz´du Miejskiego w Ciechocinku. Wi´kszoÊç
opisanych to dzia∏ania rutynowe i standardowe, chocia˝ cz´sto zjawiali si´ te˝
klienci z zupe∏nie nietypowymi problemami. Mamy nadziej´, ˝e nasza informacja
pozwoli na byç mo˝e inne spojrzenie na prac´ magistrackich urz´dników, którzy
niekoniecznie, jak mawiajà z∏oÊliwi, zajmujà si´ g∏ównie piciem kawy.

         Redakcja

POLKORN

Ciechocinek, ul. Widok 46

ZAPRASZAMY
CODZIENNIE
ZAPRASZAMY
CODZIENNIE

CIASTKA
BABECZKI MUFFIN

BABKA DRO˚D˚OWA
BABKA JOGURTOWA

BABKA PIASKOWA
BABKA KARMELOWA

BEZY KOKOSOWE
CIASTECZKA FITNESS

CHA¸KA
CHA¸ECZKA

CIASTO DRO˚D˚OWE
Z KRUSZONKÑ
Z OWOCAMI

CIASTKA KRUCHE
DRO˚D˚ÓWKA

FRANCUSKA
CIASTKO FRANCUSKIE
CIASTO JOGURTOWE

GRZEBIE¡
JAGODZIANKA
Z MIGDA¸AMI

KRAJANKA
KEKS

KOKOSANKI
MAKOWIEC

PÑCZEK
PRECEL

PÑCZUSIE
PIERNIK

PLECIONKI DRO˚D˚OWE
ROGAL MAÂLANY

ROGALIK DRO˚D˚OWY
ROGALIK FRANCUSKI

SERDUSZKO
SERNIK

SEROMAKOWIEC
STRUCLA

STOKROTKA
SZARLOTKA

SZNEK
W¢GIERKA
W¢ZE¸EK


