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Kiedy na poczàtku ubieg∏ego roku przedstawia∏em
Paƒstwu informacj´ dotyczàcà bud˝etu 2004 podkreÊ-
la∏em, ze jest to bud˝et trudny, odwa˝ny, lecz zapew-
niajàcy w∏aÊciwà realizacj´ zadaƒ decydujàcych o roz-
woju naszego miasta. Przypomn´ tylko, ̋ e Rada Miejska
okreÊli∏a wówczas dochody na poziomie 16.878.210
z∏otych, a wydatki 18.160.610 z∏otych. By∏ to wi´c bud-
˝et niezrównowa˝ony, w którym zak∏adano deficyt
bud˝etowy w wysokoÊci 1.282.400 z∏otych. W trakcie
roku bud˝etowego plan dochodów i wydatków uleg∏
istotnym zmianom dzi´ki pozyskaniu dodatkowych
Êrodków finansowych, które pozwoli∏y na realizacj´
wielu nieplanowanych wczeÊniej zadaƒ. Ostatecznie
plan dochodów po zmianach wyniós∏ 20.837.858 z∏o-
tych, co oznacza wzrost planu po stronie dochodów
o kwot´ 3.959.648 z∏ (23,46%), zaÊ po stronie wydat-
ków 22.243.188 z∏, wzrós∏ wi´c o 4.028.578 z∏ (22,48%).
Po stronie wydatków tradycyjnie ju˝ najwi´kszà pozycj´
poch∏on´∏y wydatki inwestycyjne, które w roku 2004
wynios∏y 5.641.923 z∏. Najwa˝niejsze z realizowanych
w tym roku zadaƒ to:

- ostateczne rozliczenie budowy oczyszczalni Êcie-
ków (260.934 z∏)

- budowa kanalizacji sanitarnej zadanie IV (ulice
Warzelniana, Staszica, Wo∏uszewska, Weso∏a i boczne,
Kolejowa i Sportowa oraz Osiedle Królów),

- budowa kanalizacji etap II (604.062 z∏),
- rozliczenie koƒcowe zadania budowa kanalizacji

sanitarnej (zadanie I - ulice Pi∏sudskiego, D´bickiego,
Kosmonautów, Norwida, S∏oƒska, S∏oƒsk Górny i ulice
przyleg∏e - 380.990 z∏),

- budowa nawierzchni ulicy Zwiàzkowców II etap
(210.000 z∏),

- realizacja oÊwietlenia deptaka,
- wykonanie dokumentacji technicznej i wykup

gruntów dla zadania: Rozwój obszarów inwestycyj-
nych i infrastruktury turystycznej w ramach projektu
Phare 2003,

- rozbudowa sieci monitoringu (64.000 z∏).
Kwota 829.753 z∏ zosta∏a wydatkowana na remonty.

W tej kategorii zadaƒ niewàtpliwie nale˝y wspomnieç
o wykonaniu nowych nawierzchni ulic Mickiewicza
(137.364 z∏) na odcinku od Armii Krajowej do Widok,
oraz ulicy Staszica (194.849 z∏). To ostatnie zadanie
wprowadzono dodatkowo do realizacji w II pó∏roczu
2004 roku.

Wiele powodów do satysfakcji daje przeprowadzony
remont w Szkole Podstawowej nr 1, w której za kwot´
287.295 z∏ wykonana zosta∏a ca∏kowita przebudowa
sieci CO oraz wymiana cz´Êci stolarki okiennej (dzisiaj
100% okien w szkole jest ju˝ wymienionych) i remont
korytarzy ca∏ego parteru placówki. Tak˝e w drugiej z
placówek szkolnych wykonane zosta∏y prace zwiàzane
z dociepleniem Êcian budynku, wymianà stolarki okien-
nej, wykonaniem nowej elewacji i nowego pokrycia
dachu. Ich ∏àczna wartoÊç wynios∏a 269.553 z∏. Prace

remontowe wykonane w ciechociƒskich placówkach
oÊwiatowych znaczàco wp∏yn´∏y na warunki nauki
dzieci i pracy nauczycieli, poprawi∏y wizerunek obie-
któw, pozwoli∏y równie˝ na znaczne obni˝enie kosztów
eksploatacyjnych.

Na remont budynków komunalnych w roku ubie-
g∏ym przeznaczona zosta∏a kwota 125.931 z∏. Bardzo
wa˝nym zadaniem realizowanym od kilku lat sà remon-
ty chodników. W roku ubieg∏ym nowà nawierzchni´
uzyska∏o oko∏o 7300 m² ciàgów pieszych. „Przy okazji”
wybudowano ponad 3600 m² pasów zieleni zlokalizo-
wanych wzd∏u˝ remontowanych chodników, wymienio-
no tak˝e oko∏o 2000 m.b. kraw´˝ników. ̧ àczna wartoÊç
wykonanych prac wynios∏a 370.888 z∏. Pragn´ w tym
miejscu podzi´kowaç za udzia∏ finansowy w realizowa-
nych zadaniach Prezesowi Zarzàdu Kolejowego Szpitala
Uzdrowiskowego, Prezesowi Spó∏dzielni Mieszkanio-
wej, Dyrektorowi Sanatorium „¸àcznoÊç”, Prezesowi
Spó∏ki Polex - Sanatorium „Ruch”, Zgromadzeniu Sióstr
Zakonnych z ulicy Âw. Brata Alberta, Zwiàzkowi Miast
NadwiÊlaƒskich. Dzi´ki Paƒstwa pomocy finansowej
mo˝liwe by∏o wybudowanie nowych nawierzchni o
∏àcznej powierzchni ok. 1500 m². Przypomn´ tylko,
˝e wszelkie prace remontowe zosta∏y zrealizowane
przez pracowników robót publicznych. Ogó∏em w
roku ubieg∏ym zatrudniliÊmy 92 osoby, z których 39
pracowa∏o przy remontach chodników, 5 osób w pla-
cówkach podleg∏ych Urz´dowi Miejskiemu wykonujàc
prace remontowe, 26 osób wykonywa∏o prace porzàd-
kowe na terenie miasta, 22 osoby otrzyma∏y zatrudnie-
nie w zwiàzku z podpisaniem umów MOPS-u z Powia-
towym Urz´dem Pracy. Ârodki uzyskane z PUP 129.492
z∏, Êrodki w∏asne 78.330 z∏.

Niezwykle istotnà pozycje w ubieg∏orocznym bud-
˝ecie stanowi∏y koszty zwiàzane z funkcjonowaniem
MOPS-u. Zaplanowana kwota w wysokoÊci 2.145.982
z∏ wzros∏a o 1.287.483 z∏ (60%). Tak znaczàcy wzrost
wynika∏ z faktu otrzymania dotacji z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ Êwiadczeƒ spo∏ecznych (od 1 maja 2004
roku nastàpi∏a zmiana ustawy o pomocy spo∏ecznej
nak∏adajàca na samorzàdy obowiàzek realizacji dodat-
kowych zadaƒ). W efekcie wydatki w tym dziale zam-
kn´∏y si´ kwotà 3.295.405 z∏, z której 2.592.924 z∏
przeznaczono na Êwiadczenia spo∏eczne. W kwocie
tej 900.202 z∏ stanowi∏y Êrodki wlasne gminy. Pragn´
tak˝e zwróciç Paƒstwa uwag´ na znaczàce wydatki
przeznaczone na do˝ywianie dzieci oraz wyp∏at´
dodatków mieszkaniowych, które wynios∏y ∏àcznie
569.677 z∏ i w ca∏oÊci pochodzi∏y z bud˝etu miasta.
Potrzeby ciechociƒskiej oÊwiaty zosta∏y oszacowane
na poziomie 5.338.382 z∏, w trakcie roku bud˝etowego
wzros∏y o kwot´ 236.737 z∏, w ca∏oÊci przeznaczonej
na pokrycie kosztów remontów w obu placówkach
szkolnych. Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e od kilku
ju˝ lat do otrzymywanej z bud˝etu paƒstwa subwencji
oÊwiatowej dok∏adane sà znaczàce Êrodki finansowe
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pochodzàce z bud˝etu miasta. W ubieg∏ym roku kwota ta wynios∏a oko∏o 800.000
z∏. Udzia∏ Êrodków w∏asnych w realizacji zadaƒ oÊwiatowych jest niezb´dny, bo-
wiem przyznawana ka˝dego roku subwencja pokrywa koszty wynagrodzeƒ wraz
z pochodnymi. Nie obejmuje ona natomiast wydatków zwiàzanych z eksploatacjà
obiektów, remontami o których wczeÊniej wspomnia∏em, czy prowadzeniem zaj´ç
pozalekcyjnych, kó∏ zainteresowaƒ, finansowaniem urlopów dla poratowania
zdrowia nauczycieli czy nauczania indywidualnego.

Znaczàce Êrodki finansowe na przestrzeni ubieg∏ego roku wydatkowane zosta∏y
na utrzymanie terenów zielonych. Realizacja tych zadaƒ obejmowa∏a:

- przygotowanie rabat kwietnych i dokonanie nasadzeƒ,
- renowacja terenów zielonych wraz z wykonaniem systemu nawodnienia w

obszarze parterów Hellwiga,
- utrzymanie terenów zielonych.
Zadanie to poch∏on´∏o kwot´ 573.644 z∏, w tym nasadzenia 254.043 z∏, piel´-

gnacja terenów zielonych 233.872 z∏.
Tradycyjnie du˝à rol´ przyk∏adaliÊmy do dzia∏aƒ promocyjnych. W ubieg∏ym

roku na ten cel wydatkowana by∏a kwota 278.094 z∏, w tym 174.630 z∏ z w∏asnych
Êrodków bud˝etowych.

Pragn´ podkreÊliç znaczàcy udzia∏ finansowy bud˝etu województwa. W ubieg∏ym
roku wyjàtkowym powodzeniem cieszy∏y si´ imprezy festiwalowe: Dzieci Niepe∏no-
sprawnych (5 godzin transmisji telewizyjnych), Operowo - operetkowy (5 godzin
transmisji w TVP II i TV Polonia), Piosenki i Kultury Romów (12 godzin transmisji
w TVP II), Ciechociƒskie Impresje Artystyczne, Festiwal Orkiestr D´tych, Festiwal
Folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyƒskiej, Ciechociƒskie Spotkania Teatralne.  ¸àcznie
zosta∏o zorganizowanych ponad 60 imprez. Miasto aktywnie uczestniczy∏o w tar-
gach turystycznych ITB w Berlinie i Tour Salon w Poznaniu, ciechociƒska oferta
prezentowana by∏a tak˝e w Kijowie, Goeteborgu i Londynie. Pisa∏y o nas tak re-
nomowane magazyny jak „National Geographic” i „Voyage”.

Du˝e kwoty w ubieg∏orocznym bud˝ecie poch∏on´∏o przygotowanie do inwestycji
w ramach programu Phare 2003. Na dokumentacj´ przetargowà i technicznà za-
dania wydano kwot´ 415.491 z∏, 373.555 z∏ wydano na wykup gruntów pod t´
inwestycj´.

Podobnie jak w latach ubieg∏ych tak˝e w roku 2004 dzi´ki operacjom bankowym
wolnymi Êrodkami finansowymi wypracowane zosta∏y dochody bud˝etowe w wy-
sokoÊci 126.512 z∏. W roku ubieg∏ym wielkoÊç dochodów ogó∏em w przeliczeniu
na jednego mieszkaƒca wynios∏a 1.965,21 z∏otych i wzros∏a w stosunku do roku
2003 o 11,82%.  Dochody w∏asne w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca wynios∏y
1.239,25 z∏otego i wzros∏y w stosunku do roku 2003 o 11,33%. Wzrost ten jest
szczególnie satysfakcjonujàcy, je˝eli uÊwiadomimy sobie, ˝e rok 2004 by∏ trzecim
z kolei w którym Rada Miejska nie podwy˝szy∏a stawek podatkowych ani wysokoÊci
op∏at lokalnych.

Zrealizowany bud˝et roku 2004 wzrós∏ w stosunku do bud˝etu wyjÊciowego
o 27,85%, co niewàtpliwie Êwiadczy o skutecznych dzia∏aniach w zakresie pozyski-
wania Êrodków finansowych.

Wszystkim osobom, które w∏àczy∏y si´ aktywnie w realizacj´ bud˝etu 2004
roku sk∏adam podzi´kowania.

Leszek Dzier˝ewicz
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