
Podpisane zosta∏y umowy na zakup projektów te-
chnicznych szaletów miejskich. Zgodnie z przyj´tym
harmonogramem, jeden z nich wybudowany zostanie
w obszarze parku Zdrojowego. Przypominamy, ˝e mi-
mo zapisu w warunkach przetargowych na realizacj´
zadania pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów par-
kowych w Ciechocinku” o obowiàzku rozbiórki istnie-
jàcego szaletu i jego odbudowie ze zmianà lokalizacji
w kierunku torów kolejowych, firma Gutkowski zreali-
zowa∏a tylko cz´Êç zamówienia - dokonano rozbiórki
szaletu. Wykonawca odmówi∏ natomiast odbudowy,
motywujàc swà decyzj´ tym, i˝ wskazana lokalizacja
wykracza poza obszar obj´ty cz´Êcià rewitalizowane-
go parku Zdrojowego. Po trwajàcej dwa lata rozpra-
wie sàdowej, Sàd Okr´gowy w Lesznie oddali∏ pozew
o ustalenie czy firma powinna zrealizowaç ca∏y zakres
zamówienia, uzasadniajàc to innymi mo˝liwoÊciami
rozwiàzania problemu. Wskazano na przyk∏ad na bu-

dow´ tego obiektu w ramach wykonawstwa zast´p-
czego i potràcenie nale˝nego wynagrodzenia z kwoty
kontraktu firmie Gutkowski. Takà drog´ dzia∏ania pod-
j´∏a gmina miejska Ciechocinek i wykupi∏a od pracow-
ni projektowej Arus z Bydgoszczy zleconà do wykona-
nia przez firm´ Gutkowski dokumentacj´ za kwot´
12.300,00 z∏ brutto. Po uzyskaniu pozwolenia na bu-
dow´, gmina miejska Ciechocinek og∏osi przetarg
na wy∏onienie firmy wykonawczej, która zrealizuje
to zadanie w ramach wykonawstwa zast´pczego.

Lokalizacj´ drugiego z szaletów miejskich zaplano-
wano w obszarze skweru zielonego mi´dzy ulicami
Armii Krajowej, Zdrojowej i KoÊciuszki. Poniewa˝ b´-
dzie to powielenie wczeÊniej przygotowanej dokumen-
tacji, strony ustali∏y kwot´ wynagrodzenia na poziomie
50% wysokoÊci honorarium za dokumentacj´ podsta-
wowà.
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Rozwià˝emy wstydliwy problem

Gazowy k∏opot
Firma Energa Operator, realizujàc prace metodà

przewiertu zwiàzane z wymianà kabla Êredniego napi´-
cia w obszarze ulic S∏oƒskiej, Wojska Polskiego, parku
Sosnowego i ul. Nieszawskiej, uszkodzi∏a gazociàg
zlokalizowany w pasie drogowym ul. Wojska Polskie-
go. Na szcz´Êcie uszkodzenie nie okaza∏o si´ groêne
dla osób wykonujàcych prac´. Niemniej jednak pocià-
gn´∏o za sobà koniecznoÊç naruszenia nawierzchni

drogowej w pasie ulicy Wojska Polskiego. Awaria b∏ys-
kawicznie zosta∏a usuni´ta przez pracowników rejo-
nu gazowniczego i skoƒczy∏o si´ na strachu. Zdarzenie
w Ciechocinku na szcz´Êcie nie pociàgn´∏o za sobà
˝adnych tragicznych skutków, spowodowa∏o natomiast
okreÊlone ucià˝liwoÊci dla u˝ytkowników drogi, za co
w imieniu Energa Operator Toruƒ przepraszamy.

Ostatnie posiedzenie zarzàdu Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych poÊwi´cone by∏o kwestiom dotyczà-
cym stanowiska Ministerstwa Zdrowia odnoÊnie pomy-
s∏u pozbawienia statusu uzdrowiska 10 polskich uz-
drowisk.

Urz´dnicy ministerialni zarzucili niektórym gminom
uzdrowiskowym niedope∏nienie warunków i zaleceƒ
okreÊlonych w decyzjach potwierdzajàcych mo˝liwoÊç
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Zarzàd SGU
RP wyrazi∏ stanowisko, w którym wskazuje, ˝e Minis-
ter Zdrowia nie ma ˝adnych podstaw prawnych, aby
w chwili obecnej pozbawiç któràkolwiek miejscowoÊç
statusu uzdrowiska. Zarzàd SGU, analizujàc danà sy-
tuacj´, stanà∏ na stanowisku, ˝e dzia∏ania Ministerstwa

Zdrowia pozbawione sà nie tylko racji merytorycznych,
ale tak˝e i podstaw prawnych, bowiem warunkiem
nadania i utrzymania statusu uzdrowiska mogà byç
jedynie przes∏anki okreÊlone w Ustawie Uzdrowisko-
wej z 2005 r., a nie inne, „wydumane” warunki, któ-
re nie majà umocowaƒ w obowiàzujàcym prawie. Za-
rzàd SGU RP dostrzega jednak w zachowaniu Ministra
Zdrowia pewnà groêb´, która w przysz∏oÊci prowadziç
mo˝e do pozbawienia statusu uzdrowiska nie tylko
tych miejscowoÊci, o których pisa∏a „Gazeta Prawna”,
ale tak˝e i innych uzdrowisk. Wskazuje na to klasyczna
nagonka medialna, która mia∏a miejsce w ró˝nych
Êrodkach masowego przekazu. Âwiadczy o tym tak˝e
próba wyeliminowania leczenia uzdrowiskowego z ko-

SGU RP walczy o polskie uzdrowiska

WIEÂCI Z RATUSZAWIEÂCI Z RATUSZA



Adamczyk Grzegorz 15.04.2013 r. 22.07.2013 r. 28.10.2013 r.

Bonowicz W∏adys∏aw 07.01.2013 r. 22.04.2013 r. 29.07.2013 r. 04.11.2013 r.

Draheim Jerzy 14.01.2013 r. 29.04.2013 r. 5.08.2013 r. 18.11.2013 r.

Drobniewska Klara 21.01.2013 r. 06.05.2013 r. 12.08.2013 r. 25.11.2013 r.

Jaworski Dariusz 28.01.2013 r. 13.05.2013 r. 19.08.2013 r. 02.12.2013 r.

KanaÊ Pawe∏ 04.02.2013 r. 20.05.2013 r. 26.08.2013 r. 09.12.2013 r.

Marjaƒski Wojciech 11.02.2013 r. 27.05.2013 r. 02.09.2013 r. 16.12.2013 r.

Ró˝aƒski Bartosz 18.02.2013 r. 03.06.2013 r. 09.09.2013 r. 23.12.2013 r.

Rytter Karolina 25.02.2013 r. 10.06.2013 r. 16.09.2013 r. 30.12.2013 r.

Satora Miros∏aw 04.03.2013 r. 17.06.2013 r. 23.09.2013 r.

Szcz´sny Piotr 11.03.2013 r. 24.06.2013 r. 30.09.2013 r.

Âwieczkowski Waldemar 18.03.2013 r. 01.07.2013 r. 07.10.2013 r.

Wilewska-Ko∏omyjec Maria 25.03.2013 r. 08.07.2013 r. 14.10.2013 r.

Zieliƒski Wojciech 08.04.2013 r. 15.07.2013 r. 21.10.2013 r.

PLAN PRZYJ¢å
wyborców i interesantów przez radnych w siedzibie Urz´du Miejskiego

(poniedzia∏ki, w godz. 13.30 - 15.30, pokój 12)

Przewodniczàca Rady Miejskiej Ciechocinka - Aldona Nocna
przyjmuje wyborców i interesantów w sprawach bie˝àcych oraz skarg i wniosków

w ka˝dy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie Urz´du Miejskiego pokój nr 12.

Kontakt e-mailowy:

Aldona Nocna, przewodniczàca RM Ciechocinka: a.nocna@ciechocinek.pl

Waldemar Âwieczkowski, wiceprzewodniczàcy RM Ciechocinka: w.swieczkowski@ciechocinek.pl
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szyka Êwiadczeƒ gwarantowanych.
W efekcie protestu skierowanego przez Zarzàd

SGU RP na r´ce Ministra Zdrowia, dosz∏o do spotkania
w tym resorcie Wiceministra Zdrowia S∏awomira Neu-
manna i Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia Piotra Warczyƒskiego z przedstawicielami
zainteresowanych - zagro˝onych gmin oraz cz∏onków
zarzàdu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Uczest-
nicy spotkania reprezentujàcy gminy uzdrowiskowe
otrzymali zapewnienie Ministra, ˝e resort nie b´dzie
podejmowa∏ ˝adnych dzia∏aƒ, które stanowi∏yby prób´
pozbawienia którejkolwiek z gmin statusu uzdrowis-
ka i zadeklarowa∏ stworzenie okresu przejÊciowego,
w którym ewentualne nieprawid∏owoÊci (dot. g∏ównie
zanieczyszczeƒ powietrza i ha∏asu) zostanà zlikwido-
wane.

Podczas spotkania Burmistrz Ciechocinka poruszy∏
tak˝e kwesti´ próby ingerencji Ministerstwa Zdrowia
w proces wydatkowania Êrodków finansowych pocho-
dzàcych z op∏aty uzdrowiskowej i tworzenia niezgod-

nych z zapisami ustawy dodatkowych warunków, które
trzeba spe∏niç, aby resort zdrowia uzna∏ ich wydatko-
wanie za prawid∏owe. Pieniàdze zebrane z op∏at uzdro-
wiskowych przeznaczane sà bowiem w naszym mieÊ-
cie na rozwój szeroko rozumianej infrastruktury uzdro-
wiskowej. W ustawie natomiast  brak jest zapisu co do
szczegó∏owoÊci wydatkowania tych Êrodków pieni´˝-
nych. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty uzdrowiskowej sà docho-
dami w∏asnymi gminy i tylko ona ma uprawnienia
do decydowania, na jakie cele zostanie przeznaczona.
Z ˝adnego przepisu prawa nie wynika, i˝ Resort Zdro-
wia posiada umocowanie do monitorowania prawid∏o-
woÊci wydatkowania Êrodków finansowania pocho-
dzàcych z tego êród∏a. Minister zgodzi∏ si´ ze stano-
wiskiem Burmistrza Ciechocinka, a t´ nadgorliwoÊç
urz´dników Ministerstwa usprawiedliwia∏ przesadnà
dociekliwoÊcià niektórych pos∏ów i koniecznoÊcià
udzielania odpowiedzi na kolejne interpelacje poselskie
w tej sprawie.

   W przed∏o˝onym projekcie bud˝etu burmistrz wÊród
szeregu zadaƒ inwestycyjnych zawar∏ pozycj´ realiza-
cji budowy komunalnego budynku wielomieszkanio-
wego. W przypadku akceptacji tej propozycji przez
Rad´ Miejskà, gmina wspólnie z Ciechociƒskim Towa-
rzystwem Budownictwa Spo∏ecznego rozpocznie bu-
dow´ obiektu sk∏adajàcego si´ z 21 mieszkaƒ komunal-
nych oraz 15 mieszkaƒ na wynajem realizowanych
przez CTBS. W cz´Êci „gminnej” budynek zawiera∏
b´dzie 3 mieszkania o powierzchni 29 m², 6 lokali 30-

metrowych i 12 mieszkaƒ 40-metrowych. Obiekt zlo-
kalizowany b´dzie na dzia∏ce przy ul. Nieszawskiej
w okolicy cmentarza komunalnego. Szacunkowy koszt
budowy mieszkaƒ komunalnych to 2,5 mln z∏otych,
przy czym samorzàd Ciechocinka zdecydowa∏, aby
aplikowaç do Banku Gospodarstwa Krajowego o Êrodki
finansowe w ramach Rzàdowego Programu Wspierania
Budownictwa Komunalnego z mo˝liwoÊcià uzyskania
40% dofinansowania.

Kolejny budynek komunalny


