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Po wakacyjnej przerwie, 12 wrzeÊnia, na XXVIII
sesji Rady Miejskiej spotkali si´ ciechociƒscy radni.
W trakcie obrad przyj´ta zosta∏a informacja o przebie-
gu wykonania bud˝etu miasta za I pó∏rocze roku 2005.
Nie by∏a to jedyna decyzja zwiàzana z finansami. Do
bud˝etu wprowadzono Êrodki, które miasto otrzyma-
∏o z kancelarii Prezydenta na remont nawierzchni ulic
Nieszawskiej i LeÊnej. Podj´to te˝ uchwa∏y pozwalajà-
ce na przeniesienie cz´Êci zobowiàzaƒ wynikajàcych
z realizacji projektu PHARE na rok 2006.  - Zaciàgnie-
cie tych zobowiàzaƒ, nie pociàga za sobà konsekwen-
cji finansowych dla bud˝etu miasta. Wià˝e si´ ono z
terminem, w którym firma Bi Act b´dzie musia∏a zam-
knàç prowadzone w Ciechocinku inwestycje - wyjaÊ-
nia∏ burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

W trakcie sesji radni przyj´li te˝ informacj´ o przy-
gotowaniu szkó∏ i przedszkoli do nowego roku szkol-
nego oraz sprawozdania z dzia∏alnoÊci Zwiàzku Gmin
NadwiÊlaƒskich i Stowarzyszenia Gmin Uzdrowisko-
wych. Przy okazji omawiania tego punktu burmistrz
przybli˝y∏ stan prac nad ustawà o Uzdrowiskach i Lecz-
nictwie uzdrowiskowym. W sierpniu projekt powró-
ci∏ do sejmu, który z 64 senackich poprawek uwzgl´d-
ni∏ 18. Dla gmin uzdrowiskowych najlepszà informacjà
jest mo˝liwoÊç uzyskania dotacji, którà b´dzie mo˝na
przeznaczyç na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej
lub urzàdzeƒ zwiàzanych z lecznictwem. Od nowego
roku w Ciechocinku pobierana b´dzie od kuracjuszy
tzw. op∏ata uzdrowiskowa a nie jak dotàd miejscowa.
Ta pierwsza b´dzie wy˝sza - 3,30 z∏ za dzieƒ, miejsco-
wà op∏at´ zachowajà gminy turystyczne i b´dzie to
stawka 1,65 z∏ za dzieƒ pobytu. Dodatkowe pieniàdze
cz´Êciowo zrekompensujà nam utracone cztery lata
temu dochody z podatku od nieruchomoÊci od obie-
któw zwiàzanych z lecznictwem - wyjaÊnia∏ burmistrz.
Zmiany dotyczà te˝ stanowiska naczelnego lekarza
uzdrowiska, który po wejÊciu ustawy w ˝ycie stanie
si´ etatowym pracownikiem wojewody i b´dzie spra-
wowa∏ nadzór nie nad jednym, jak do tej pory, ale

nad trzema uzdrowiskami (Ciechocinkiem, Inowroc∏a-
wiem i Wieƒcem)

Kolejny punkt porzàdku dotyczy∏ sprawozdania
naczelnego lekarza uzdrowiska, dotyczàce stanu lecz-
nictwa uzdrowiskowego w 2004 r. Coroczne sprawoz-
danie sporzàdzane jest na podstawie uwag kuracjuszy.
Najwi´cej uwag dotyczy op∏at za wst´p pod t´˝nie
oraz organizowania g∏oÊnych imprez po godzinie 22
- przekonywa∏ dr Jan Wiaderny - naczelny lekarz uz-
drowiska. Kolejne postulaty dotyczy∏y, zbyt du˝ego
zdaniem kuracjuszy, ruchu samochodowego w centrum
miasta oraz niewystarczajàcej liczby patroli policyjnych.
Do uwag odnieÊli si´ radni. èród∏em ha∏asu sà nie
tylko imprezy festiwalowe, majàce swojà publicznoÊç,
ale te˝ liczne „fajfy” organizowane niemal w ka˝dym
sanatorium. Sytuacja nie jest ∏atwa do rozwiàzania ze
wzgl´du na bardzo du˝à liczb´ kuracjuszy korzysta-
jàcà z takiej w∏aÊnie formy zabawy. Odnoszàc si´ do
ruchu samochodowego i bezpieczeƒstwa burmistrz
apelowa∏ o rozsàdek.  - Nie jestem przekonany, czy
dobrym rozwiàzaniem jest montowanie du˝ej liczby
tzw. Êpiàcych policjantów”, byç mo˝e wpewnym stop-
niu zmniejszy to pr´dkoÊç, ale jednoczeÊnie utrudni
˝ycie i zniech´ci do naszego miasta tych kierowców,
którzy nie ∏amià przepisów. W zwiàzku z niewystar-
czajàcà liczbà patroli w∏adze miasta wystàpi∏y do poli-
cji z propozycjà dofinansowania w weekendy podczas
sezonu dwóch policjantów, do takiej wspó∏pracy
jednak nie dosz∏o.

Radni zaj´li si´ te˝ uchwa∏à o lokalizacji targowiska
i placów handlowych. Ze wzgl´du na wniosek w∏aÊ-
cicieli budynku znajdujàce si´ na rogu ulic Piekarskiej
i Stolarskiej  z handlu zostanie wy∏àczony fragment
ulicy Piekarskiej o d∏ugoÊci 36 mb.  Jest to zwiàzane
z planowanà kontynuacjà prac budowlanych we
wspomnianym budynku. Handel na pozosta∏ych
cz´Êciach targowiska b´dzie odbywa∏ si´ bez zmian.

                Red.

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

Bonowicz W∏adys∏aw - 10.10.2005r.
Czajka Krzysztof - 17.10.2005r.
Draheim Jerzy - 24.10.2005r.

Drobniewska Klara - 31.10.2005r.
Jaworski Dariusz - 07.11.2005r.

K∏os Jerzy - 14.11.2005r.
Miedziƒska Halina - 21.11.2005r.

Mik∏aszewicz Teresa - 28.11.2005r.
Nocna Aldona - 05.12.2005r.

S∏odowicz W∏odzimierz -  12.12.2005r.
Strzy˝ewski Wies∏aw - 19.12.2005r.

Szcz´sny Piotr - 19.09.2005r.
Âwieczkowski Waldemar - 26.09.2005r.

Zieliƒski Wojciech - 03.10.2005r.


