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W trakcie Nadzwyczajnej XXVII Sesji Rady Miejskiej radni przyj´li treÊç poro-
zumienia wynegocjowanego 23 czerwca. Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz przedstawi∏
warunki na jakich gmina otrzyma basen. W zamian za przekazanie obiektu miasto
b´dzie musia∏o przekazaç na rzecz PUC S.A. dwie dzia∏ki przy ulicy Topolowej o
wartoÊci oko∏o 60 tys. z∏. oraz wykonaç ustalone w tekÊcie porozumienia prace.
W trakcie negocjacji Minister Skarbu Jacek Socha postawi∏ te˝ dodatkowy warunek.
Je˝eli Gmina znajdzie partnera, z którym b´dzie odbudowywaç basen, w momencie
gdy partner ten przejmie pakiet wi´kszoÊciowy udzia∏ów w powsta∏ej spó∏ce miasto
w ciàgu 20 lat b´dzie musia∏o zwróciç ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià basenu a war-
toÊcià  Êwiadczeƒ wykonanych na rzecz PUC S.A. - wyjaÊnia∏ burmistrz. Nigdy nie
by∏o mojà intencjà  sprzedawanie, ani przekazywanie basenu poprzez utworzenie
spó∏ki. DoÊwiadczenia ministra Jacka Sochy okaza∏y si´ jednak inne i stàd pojawi∏
si´ nowy warunek ze strony PUC S.A. - doda∏ Leszek Dzier˝ewicz

Na liÊcie prac  jakie miasto wykona na rzecz spó∏ki znalaz∏y si´:
- utwardzenie trasy spacerowej na ca∏ej d∏ugoÊci t´˝ni nr 1;
- wykonanie oÊwietlenia przy ciàgu spacerowym z jednej strony wspomnianej

t´˝ni;
- wymiana  istniejàcych ∏awek przy t´˝nie nr 1;
- zagospodarowanie terenów wokó∏ fontanny Grzyb;
- wykonanie parkingów w okolicy Domu Zdrojowego ( z materia∏ów zakupionych

przez PUC S.A.);
- wysadzenie ˝ywop∏otu przy Szpitalu Uzdrowiskowym Nr 1
- delegowanie 5 pracowników do PUC S.A. na okres 5 miesi´cy.
Suma zobowiàzaƒ gminy wyniesie ok. 700 tys., w tegorocznym bud˝ecie nie

b´dzie potrzeby zabezpieczania Êrodków finansowych na ten cel. Wi´kszoÊç ma-
teria∏ów (kostka brukowa, ˝ywop∏ot) miasto otrzyma w formie darowizn.

Radni, po kosmetycznych poprawkach przeg∏osowali przedstawiony projekt
uchwa∏y o wyra˝eniu stanowiska w sprawie akceptacji porozumienia dotyczàcego
wst´pnych ustaleƒ odnoÊnie przej´cia przez Gmin´ Miejska Ciechocinek basenu
termalnosolankowego. Pojawi∏y si´ jednak i pierwsze obawy. - Ja bym przestrzega∏
przed euforià. Musimy zdawaç sobie spraw´, ˝e bud˝et nie jest z gumy. Ja si´ czuj´
pomi´dzy m∏otem a kowad∏em, oczekiwania ludzi sà, ale boj´ si´ czy sytuacja nie
zmieni si´ z czasem - zastanawia∏ si´ wiceprzewodniczàcy Rady Wojciech Zieliƒski.

Ciechociƒscy radni powiedzieli „TAK” dla basenu, teraz decyzje b´dzie podejmo-
waç Rada Nadzorcza PUC S.A., która zbierze si´ 31 lipca. Nast´pnie dokumenty
trafià do Ministra Skarbu, gdzie zostanà ponownie sprawdzone. Po dwóch tygodniach
minister Jacek Socha z∏o˝y zawiadomienie o zwo∏aniu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy. Zatem realnà datà przekazania basenu mo˝e okazaç si´ koniec
wrzeÊnia tego roku.

     Jakub Giza
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