
UCHWA¸Y RADY MIEJSKIEJ

BUD˚ET CIECHOCINKA NA 2005 ROK

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI styczeƒ 2005 10

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2004 roku odby∏a si´ XXI sesja
Rady Miejskiej Ciechocinka kadencji 2002 - 2006.

• Przyj´to informacj´ Burmistrza Ciechocinka z
wykonania uchwa∏ podj´tych  na XX sesji.

• Przyj´to informacj´ o dzia∏alnoÊci Burmistrza
Ciechocinka mi´dzy sesjami.

• Przyj´to uchwa∏´ o przyj´ciu bud˝etu miasta
Ciechocinka na 2005 rok.

• Przyj´to ramowy plan pracy Rady Miejskiej Cie-
chocinka na 2005 rok.

• Zmieniono uchwa∏´ Nr IV/32/98 Rady Miejskiej
Ciechocinka z dnia 14 grudnia 1998 roku w sprawie

terminów, trybu i zasad przyj´ç wyborców  i intere-
santów przez radnych.

• Przyj´to uchwa∏´ o wniesieniu majàtku Gminy
Ciechocinek do Ciechociƒskiego Towarzystwa Budo-
wnictwa Spo∏ecznego.

• Przyj´to uchwa∏´ o wydatkach bud˝etu miasta
Ciechocinka, które w 2004 roku nie wygasajà z up∏y-
wem roku bud˝etowego.

Szczegó∏owe informacje u uchwa∏ach Rady Miejs-
kiej Ciechocinka zawiera Biuletyn Miejski , który mo˝-
na nabyç w Urz´dzie Miejskim w Ciechocinku w cenie
1 z∏.

Prace nad bud˝etem dla Ciechocinka na 2005r.
rozpocz´∏y si´ w paêdzierniku, a ich zwieƒczeniem
by∏o przyj´cie przez Rad´ Miejskà stosownej uchwa∏y
w dniu 28 grudnia 2004r.

Bud˝et zosta∏ przygotowany w oparciu o wnioski
przed∏o˝one przez mieszkaƒców, radnych, kierowni-
ków jednostek organizacyjnych gminy i kierowników
referatów Urz´du Miejskiego oraz przedstawicieli or-
ganizacji i stowarzyszeƒ, które w ramach swojej dzia-
∏alnoÊci statutowej mogà realizowaç niektóre zadania
z szerokiego wachlarza zadaƒ w∏asnych gminy.

Poczàtkowy bud˝et roku 2005 wynosi 27.782.236,00
z∏, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, jest
to bowiem bud˝et zrównowa˝ony.

Ten rekordowy w historii Ciechocinka bud˝et jest
wy˝szy od zrealizowanego bud˝etu roku 2004 o blisko
37% !!!

Pozwólcie Paƒstwo na ma∏e zestawienie, które
najlepiej zobrazuje przyrost wielkoÊci kolejnych bud-
˝etów na przestrzeni ostatnich lat.

Planowane dochody bud˝etowe w ciàgu ostatnich
lat wynios∏y kolejno:

rok 2001 14.094.077,00 z∏
rok 2002 15.716.961,00 z∏
rok 2003 16.226.262,00 z∏
rok 2004 16.878.210,00 z∏
rok 2005 27.782.236,00 z∏
Sàdz´, ̋ e wzrostowa tendencja kolejnych bud˝etów

z jednej strony Êwiadczy o skutecznych zabiegach o
Êrodki finansowe, z drugiej natomiast jest gwarantem
prawid∏owego rozwoju naszego miasta.

Struktura dochodów z podzia∏em na poszczególne
êród∏a przedstawia si´ nast´pujàco:

a) dochody z podatków i op∏at 6.450.498,00 z∏, tj.
23,22%

b) udzia∏y w podatkach stanowiàcych dochód

bud˝etu paƒstwa 3.653.910,00 z∏, tj. 13,15%
c) dochody z majàtku gminy 3.074.172,00 z∏, tj.

11,07%
d) subwencja ogólna 3.601.025,00 z∏, tj. 12,96%

     w tym:
     - cz´Êç oÊwiatowa 3.304.457,00 z∏, tj. 11,89%
     - cz´Êç wyrównawcza 28.468,00 z∏, tj. 0,10%
     - cz´Êç równowa˝àca 268.100,00 z∏, tj. 0,97%

e) dotacje celowe na zadania zlecone gminie
2.285.050,00 z∏, tj.   8,22%

f) dotacje celowe na zadania w∏asne gminy
288.200,00 z∏, tj.   1,04%

g) Êrodki Phare 2003 7.916.040,00 z∏, tj. 28,49%
h) dochody za wydane decyzje na sprzeda˝ napojów

alkoholowych 250.000,00 z∏, tj. 0,90%
i) pozosta∏e dochody 263.300,00 z∏, tj. 0,95%

Planowane wydatki w roku 2005 b´dà statystycznie
wy˝sze od wydatków minionego roku o 26,82% i, jak
wspomnia∏em na wst´pie, wyniosà one 27.782.236,00
z∏.

Pozwólcie Paƒstwo, ˝e w sposób mo˝liwie najbar-
dziej syntetyczny przedstawi´ struktur´ najistotniej-
szych wydatków bud˝etowych.

W dziale transport i ∏àcznoÊç zaplanowane zosta∏y
Êrodki finansowe w wysokoÊci 1.403.480,00 z∏. Zosta-
nà one przeznaczone na realizacj´ zadaƒ, na które
Paƒstwo - mieszkaƒcy Ciechocinka - bardzo czekacie.
Rada Miejska zdecydowa∏a o budowie nowych
nawierzchni ulic: Topolowej - etap I, Ogrodowej - etap
II, Warneƒczyka i Królowej Jadwigi, Weso∏ej (pieszo-
jezdnia) oraz modernizacj´ nawierzchni ul. Wo∏u-
szewskiej (w celu zrealizowania tego zadania koniecz-
ne b´dzie pozyskanie dodatkowych Êrodków finan-
sowych z Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Bu-
dowy Autostrad).

Najwa˝niejszym punktem ostatniej grudniowej sesji Rady Miejskiej Ciechocinka by∏o przyj´cie bud˝etu
naszego miasta na 2005 rok. Projekt bud˝etu omawiany by∏ wczeÊniej na posiedzeniach komisji Rady i jego
ostateczna wersja przyj´ta zosta∏a 14 g∏osami za przy jednym wstrzymujàcym si´. Poni˝ej przedstawiamy ob-
szerne omówienie tegorocznego bud˝etu Ciechocinka autorstwa Burmistrza Ciechocinka, Leszka Dzier˝ewicza.
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Blisko 450 tys.z∏ zaplanowano na budow´ nowych
i modernizacj´ zniszczonych chodników, wymian´
murków oporowych w obszarze parterów Hellwiga,
monta˝ p∏yt a˝urowych w pasach ruchu, przy których
zlokalizowane sà parkingi, czy wreszcie renowacja
terenów zielonych.

Kwot´ 691.580,00 z∏ przeznaczymy na potrzeby
gospodarki mieszkaniowej, g∏ownie na:

- remont budynków komunalnych i lokali u˝ytko-
wych,

- pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych
(zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych),

- wydatki na zakup gruntów,
- wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do

sprzeda˝y.
W roku bie˝àcym przeznaczymy tak˝e kwot´

103.460,00 z∏ na pokrycie op∏aty partycypacyjnej w 7
mieszkaniach w budynku CTBS-u. Zagwarantuje to
mo˝liwoÊç zadysponowania tych mieszkaƒ osobom,
które aktualnie zajmujà mieszkania komunalne. Po
otrzymaniu przydzia∏ów w mieszkaniach TBS-u, do-
tychczasowi lokatorzy zwolnià lokale komunalne dla
innych, czekajàcych na przydzia∏, mieszkaƒców Cie-
chocinka.

Tradycyjnie ju˝ bardzo znaczàce Êrodki -
5.203.382,00 z∏ zosta∏y zaplanowane na pokrycie
wydatków w dziale oÊwiata i wychowanie. W ramach
tej dzia∏alnoÊci bud˝et realizowaç b´dà:

- Szko∏a Podstawowa nr 1 2.200.192,00 z∏,
- Gimnazjum 1.935.206,00 z∏,
- dwa przedszkola samorzàdowe 1.067.984,00 z∏.
Teoretycznie subwencja oÊwiatowa powinna w

ca∏oÊci pokryç wydatki obu szkó∏. W przypadku pla-
cówek funkcjonujàcych w Ciechocinku jest ona nie-
wystarczajàca i gmina dop∏aci w br. z bud˝etu kwot´
830.941,00 z∏.

Natomiast koszty utrzymania placówek przedszkol-
nych sà finansowane wy∏àcznie ze Êrodków w∏asnych
gminy oraz wp∏at rodziców.

Plan bud˝etu oÊwiaty przewiduje Êrodki finansowe na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- op∏aty na dokszta∏canie i doskonalenie nauczycieli,
- remonty placówek oÊwiatowych,
- zakup materia∏ów, wyposa˝enia i pomocy dydak-

tycznych,
- pokrycie kosztów eksploatacyjnych obiektów oÊ-

wiatowych,
- dowóz uczniów do szkó∏.
W bud˝ecie oÊwiaty zaplanowane zosta∏y tak˝e

Êrodki finansowe na:
- dodatki motywacyjne,
- awanse zawodowe nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe,
- na prowadzenie zaj´ç w ramach godzin ponad-

wymiarowych.

Ponad 14% wydatków ogó∏em stanowià wydatki
na pomoc spo∏ecznà. Na kwot´ 3.926.469,00 z∏ sk∏adajà
si´ sk∏adki na realizacj´:

- zadaƒ w∏asnych 1.729.969,00 z∏,
- zadaƒ zleconych 2.196.500,00 z∏.
WÊród zadaƒ w∏asnych znajdujà si´ mi´dzy innymi:
- wyp∏ata zasi∏ków okresowych,
- wyp∏ata dodatków mieszkaniowych (drugi rok z

rz´du jest to niezwykle kosztowne zadanie, w 100%
finansowane ze Êrodków gminy; poch∏ania ono ok.
570.000,00 z∏),

- us∏ugi opiekuƒcze,
- utrzymanie MOPS,

- Êwiadczenia spo∏eczne.
W grupie zadaƒ zleconych najwi´kszà kwot´

1.821.000,00 z∏ zaplanowano na Êwiadczenia rodzin-
ne oraz sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we, natomiast 335.500,00 z∏ MOPS przeznaczy na
wyp∏at´ zasi∏ków sta∏ych i pomoc w naturze.

Znaczàce Êrodki finansowe przeznaczone zostanà
na ochron´ zdrowia. Kwota 253.000 z∏otych pozwoli
na zrealizowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i
Problemów Alkoholowych. Ze Êrodków tych utrzymane
b´dà mi´dzy innymi Êwietlice socjoterapeutyczne, z
których korzysta ponad 70 dzieci z terenu Ciechocinka.
Cz´Êç funduszy z tego dzia∏u przeznaczymy na powsta-
nie punktu konsultacyjnego dla osób, u których wys-
t´puje problem uzale˝nieƒ.

Ponad 60.000 z∏otych planujemy wydatkowaç na
budow´ sieci monitoringu, która ma wp∏ynàç na po-
praw´ bezpieczeƒstwa mieszkaƒców i goÊci uzdrowis-
ka.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona Êro-
dowiska planujemy wydatkowanie kwoty 11.823.335,00
z∏. Zwracam w tym miejscu Paƒstwa uwag´ na fakt, ˝e
jeszcze w 1999r. poczàtkowy bud˝et Ciechocinka wy-
nosi∏ 10.440.801,00 z∏, dzisiaj wi´kszà kwot´ przezna-
czyliÊmy na realizacj´ inwestycji komunalnych. Tak
ogromny wzrost wydatków w tym dziale wynika z uj´-
cia w bud˝ecie przyznanych naszemu miastu przez
Uni´ Europejskà Êrodków finansowych na realizacj´
projektu Phare 2003 pod nazwà „Rozwój funkcji tu-
rystycznej i obszarów inwestycyjnych miasta Ciecho-
cinka”. Na realizacj´ projektu otrzymaliÊmy memo-
randum na 2.310.000,00 euro. W bie˝àcym roku Êrodki
unijne w wysokoÊci 7.916.040,00 z∏ zostanà przezna-
czone na:

- budow´ traktu solnego (budow´ nawierzchni,
oÊwietlenia i ma∏ej architektury),

- remont zabytkowego budynku przy ul. Zdrojowej,
w którym funkcjonowaç b´dzie Centrum Obs∏ugi
Ruchu Turystycznego,

- budow´ obwodnicy,
- uzbrojenie 19,7 ha nowych terenów inwestycyj-

nych.
W dziale tym zabezpieczone tak˝e zosta∏y Êrodki

na:
- utrzymanie zieleni 576.000,00 z∏,
- oczyszczanie miasta 200.000,00 z∏,
- oÊwietlenie ulic 460.000,00 z∏,
- utrzymanie brygady robót publicznych

182.250,00 z∏,
- naprawy czàstkowe ulic 45.000,00 z∏,
- oznakowanie poziome i pionowe 20.000,00 z∏,
- dzier˝aw´ kanalizacji telekomunikacyjnej dla

potrzeb sieci monitoringu 40.000,00 z∏.

Kwota 348.000,00 z∏ powinna zapewniç sprawne
funkcjonowanie MCK. W dotacji dla tej instytucji kul-
tury zawarto Êrodki na dofinansowanie utrzymania
kina (20.000,00 z∏) oraz wymian´ pokrycia dachu bu-
dynku MCK.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
zaplanowano tak˝e Êrodki finansowe na pokrycie
kosztów eksploatacji i opracowania dokumentacji
technicznej na remont muszli koncertowej oraz na
pokrycie wydatków zwiàzanych z utrzymaniem Teatru
Letniego (56.170,00 z∏).

W bud˝ecie 2005 roku zapisane zosta∏y Êrodki
finansowe na realizacj´ programu upowszechniania
sportu wÊród dzieci i m∏odzie˝y. Na to zadanie Rada
Miejska zapewni∏a kwot´ 120.000,00 z∏ z przezna-
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czeniem na prowadzenie sekcji pi∏ki no˝nej w grupach:
- naborowej,
- trampkarzy, ∏àcznie 60 ch∏opców
- juniorów,
- sekcji hokeja na trawie - 35 ch∏opców i b´dàcej

w fazie naboru grupy dziewczàt.
10.000,00 z∏ zaplanowano dla sekcji siatkówki dzia-

∏ajàcej przy Mi´dzyszkolnym Uczniowskim Klubie
Sportowym.

Zaplanowane zosta∏y równie˝ Êrodki na dofinan-
sowanie imprez wspó∏organizowanych przez referat
kultury Urz´du Miejskiego m.in.: zawody w´dkarskie,
turnieje szachowe, tenisowe, bieg solny, wyÊcig kolarski
czy konkursy plastyczne (kwota 25.000,00 z∏).

Konstruujàc bud˝et du˝à wag´ przywiàzaliÊmy do
dzia∏aƒ promocyjnych. Obejmowaç one b´dà trady-
cyjnie:

- wspó∏organizacj´ imprez festiwalowych,
- udzia∏ w targach turystycznych i uzdrowiskowych,
- przygotowanie profesjonalnych wydawnictw o

Ciechocinku,
- wspieranie inicjatyw s∏u˝àcych  reklamie naszego

miasta.
Na dzia∏ania marketingowe zapisano kwot´

150.000,00 z∏, która (sàdzàc po dotychczasowych

doÊwiadczeniach) musi zostaç znaczàco zwi´kszona
ze êróde∏ zewn´trznych.

Szanowni Paƒstwo
Rok 2005 b´dzie pierwszym w którym rozpocznie-

my sp∏at´ po˝yczki zaciàgni´tej na budow´ oczyszczalni
Êcieków z NFOÂiGW.

Sp∏ata 1.800.000,00 z∏ stanowi powa˝ne obcià˝enie
dla bud˝etu i sprawia, i˝ nie wszystkie zadania, re-
alizacji których Paƒstwo oczekujecie, mog∏y zostaç
zapisane do omawianego dokumentu. Mimo to wyra-
˝am przekonanie, ˝e bud˝et 2005 jest ambitny, od-
wa˝ny i gwarantuje prawid∏owy rozwój naszego miasta.
Jego realizacja  b´dzie wymaga∏a ciàg∏ego poszukiwania
Êrodków finansowych, ˝elaznej dyscypliny przy ich
wydatkowaniu i wielkiego wysi∏ku organizacyjnego,
aby ten bud˝et prawid∏owo zrealizowaç.

Jestem pewien, ˝e jest to bud˝et, który znaczàco
wp∏ynie na popraw´ wizerunku i atrakcyjnoÊci Ciecho-
cinka.

Wyra˝am nadziej´, ˝e jest to bud˝et, który spe∏ni
tak˝e Paƒstwa oczekiwania.

Z nadziejà na Paƒstwa pomoc, doÊwiadczenie i
˝yczliwoÊç przyst´pujemy do jego realizacji.

3 stycznia 2005r.
      Leszek Dzier˝ewicz

Sesja XXII Styczeƒ/Luty
1. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci komisji sta∏ych Ra-

dy Miejskiej
2. Przyj´cie planów pracy komisji sta∏ych Rady na

2005 rok.
3. Przyj´cie Miejskiego Programu Profilaktyki i

Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych na 2005r.
Sesja XXIII Marzec

1. Ocena zimowego wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y.
2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
w 2004r.

3. Zatwierdzenie taryfy cen i stawek op∏at za po-
branà wod´ i odprowadzane Êcieki.

Sesja XXIV Kwiecieƒ
1. Sprawozdanie z wykonania bud˝etu miasta za

2004 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta.

2. Sprawozdanie z realizacji zadaƒ statutowych
MOPS i MCK.

3. Ocena stanu technicznego budynków komu-
nalnych.

Sesja XXV Maj
1. Przygotowanie miasta do sezonu letniego.
2. Informacja z realizacji inwestycji miejskich.
3. Sprawozdanie z realizacji zadaƒ statutowych

spó∏ek gminnych MPEC, MPWiK, spó∏ki z udzia∏em
Gminy KPUP „Ekociech”, CTBS.

4. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci w zakresie promocji
miasta.

5. Informacja Burmistrza dotyczàca realizacji zadaƒ
gminy zwiàzanych z planowaniem i zagospodarowa-
niem przestrzennym.

Sesja XXVI Czerwiec
1. Informacja Powiatowego Urz´du Pracy dotyczà-

ca stanu bezrobocia w powiecie i mieÊcie Ciechocinek.
2. Zapoznanie si´ ze stanem inwestycji mieszka-

niowych i zamierzeƒ w tym zakresie.
3. Przygotowanie do letniego wypoczynku dla

dzieci i m∏odzie˝y.
4. Informacja Burmistrza Miasta na temat realiza-

cji zadaƒ na rzecz osób niepe∏no-sprawnych.
Sesja XXVII Sierpieƒ / Wrzesieƒ

1. Przygotowanie szkó∏ i przedszkoli do nowego
roku szkolnego.

2. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji bud˝e-
tu Gminy za I pó∏rocze 2005r.

3. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z dzia∏al-
noÊci Stowarzyszeƒ i Zwiàzków.

4. Sprawozdanie Naczelnego Lekarza Uzdrowiska
dot. stanu lecznictwa uzdrowiskowego w Ciechocinku
w 2004r.

Sesja XXVIII Paêdziernik
1. Informacja o stanie porzàdku publicznego i

ochronie przeciwpo˝arowej w mieÊcie.
2. Informacja o z∏o˝onych oÊwiadczeniach majàt-

kowych.
3. Informacja z przebiegu prac przy realizacji za-

dania „Obszary inwestycyjne w Ciechocinku”
Sesja XXIX Listopad

1. Podj´cie uchwa∏ podatkowych i op∏at lokalnych
na 2006 rok.

2. Analiza przebiegu robót publicznych i interwen-
cyjnych.

Sesja XXX Grudzieƒ
1. Informacja Burmistrza dotyczàca realizacji zadaƒ

z zakresu obrony cywilnej.
2. Przyj´cie bud˝etu miasta na 2006 rok.


