
Na grudniowej sesji Rady Miejskiej ciechociƒscy
radni uchwalili bud˝et na 2013 rok. Poni˝ej przed-
stawiamy zatwierdzonà uchwa∏´ oraz wystàpienie
Burmistrza Miasta Leszka Dzier˝ewicza.

UCHWA¸A NR XXVIII/225/12
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia bud˝etu miasta Ciechocinka
na 2013 rok.

§ 1. 1. Ustala si´ dochody bud˝etu na rok 2013 w
wysokoÊci 34.769.700,00 z∏.

2. Dokonuje si´ podzia∏u dochodów ogó∏em na:
1) dochody bie˝àce w kwocie 32.076.950,00 z∏,
2) dochody majàtkowe w kwocie 2.692.750,00 z∏,

w tym:
- dotacje i Êrodki przeznaczone na inwestycje

1.510.750,00 z∏,
- dochody ze sprzeda˝y majàtku 1.162.000,00 z∏,
- dochody z tytu∏u przekszta∏cenia prawa u˝ytkowa-

nia wieczystego w prawo w∏asnoÊci 20.000,00 z∏.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmujà

w szczególnoÊci:
1) dotacje na finansowanie wydatków na realizacj´

zadaƒ finansowanych z udzia∏em Êrodków europejskich
1.671.329,00 z∏,

2) dotacje celowe na realizacj´ zadaƒ z zakresu
administracji rzàdowej i innych  zleconych ustawami
(za∏àcznik nr 3) 2.345.700,00 z∏,

3) dotacje celowe na realizacj´ zadaƒ wykonywa-
nych na mocy porozumieƒ z organami administracji
rzàdowej (za∏àcznik nr 3) 1.500,00 z∏.

4. Dochody bud˝etu okreÊla za∏àcznik nr 1 do
uchwa∏y.

§ 2. 1. Ustala si´ wydatki bud˝etu na rok 2013 w
wysokoÊci 40.174.380,00 z∏.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmujà w
szczególnoÊci:

1) wydatki bie˝àce 28.220.625,00 z∏, w tym:
a) wynagrodzenia 9.890.214,00 z∏,
b) pochodne naliczane od wynagrodzeƒ

1.896.252,00 z∏,
c) obs∏ug´ d∏ugu publicznego 850.000,00 z∏,
2) wydatki majàtkowe 11.953.755,00 z∏, w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.953.755,00

z∏, z tego:
- programy finansowane z udzia∏em Êrodków euro-

pejskich 1.534.449,00 z∏,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmujà

równie˝:
1) wydatki zwiàzane z realizacjà zadaƒ z zakresu

administracji rzàdowej i innych zleconych jst odr´bnymi
ustawami (za∏àcznik nr 3) 2.345.700,00 z∏,

2) wydatki zwiàzane z realizacjà zadaƒ wykonywa-
nych na mocy porozumieƒ z organami administracji
rzàdowej (za∏àcznik nr 3) 1.500,00 z∏,

3) wydatki zwiàzane z realizacjà zadaƒ w drodze
umów lub porozumieƒ mi´dzy jst (za∏àcznik nr 3)
5.000,00 z∏,

4) wydatki na oÊwiat´ z podzia∏em na poszczególne
placówki oÊwiatowe (za∏àcznik nr 2 i 5),

5) wydatki na sfinansowanie bie˝àcych remontów
chodników oraz budowy nowych chodników (za∏àcznik
nr 6).

§ 3. 1. Ustala si´ deficyt bud˝etu na 2013 rok w
wysokoÊci 5.404.680,00 z∏.

2. Deficyt bud˝etu okreÊlony w ust. 1  zostanie
pokryty przychodami, tj.:

1) wolnymi Êrodkami z tytu∏u rozliczeƒ kredytów
i po˝yczek 1.933.418,00 z∏,

4) nadwy˝kà bud˝etowà z lat ubieg∏ych
3.471.262,00 z∏.

§ 4. 1. OkreÊla si´ ∏àcznà kwot´ planowanych
przychodów  bud˝etu w wysokoÊci 8.324.167,00 z∏,

2. OkreÊla si´ ∏àcznà kwot´ planowanych rozcho-
dów bud˝etu na wykup obligacji komunalnych w wy-
sokoÊci 1.670.000,00 z∏, (wykup obligacji nastàpi z
wolnych Êrodków)

3. Przychody i rozchody bud˝etu okreÊla za∏àcznik
nr 7.

§ 5. Ustala si´ limity zobowiàzaƒ z tytu∏u zaciàga-
nych kredytów i po˝yczek oraz emitowanych papierów
wartoÊciowych na sfinansowanie wyst´pujàcego w cià-
gu roku przejÊciowego deficytu bud˝etu 1.000.000,00
z∏.

§ 6. Tworzy si´ rezerwy:
1. Ogólnà w wysokoÊci 203.000,00 z∏,
2. Celowe na realizacj´ zadaƒ w∏asnych z zakresu

zarzàdzania kryzysowego w wysokoÊci 78.000,00 z∏.
§ 7. 1. OkreÊla si´ dotacje zwiàzane z realizacjà

zadaƒ jednostki samorzàdu terytorialnego dla:
1) samorzàdowych instytucji kultury w wysokoÊci

852.586,00 z∏,
2) jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych w wysokoÊci 5.000,00 z∏,
3) jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych w wysokoÊci 140.000,00 z∏.
2. Wykaz instytucji otrzymujàcych dotacje zawiera

za∏àcznik nr 8.
§ 8.1. Ustala si´ dochody z tytu∏u wydawania ze-

zwoleƒ na sprzeda˝ napojów alkoholowych w kwocie
380.000,00 z∏.

2. Ustala si´ wydatki na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiàzywania
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problemów  alkoholowych oraz zapobiegania narko-
manii 380.000,00 z∏.

§ 9.1. Ustala si´ dochody z tytu∏u op∏at i kar za
korzystanie ze Êrodowiska w wysokoÊci 15.000,00 z∏.

2. Ustala si´ wydatki z wp∏ywów otrzymanych z
tytu∏u op∏at i kar za korzystanie za Êrodowiska w
wysokoÊci 15.000,00 z∏.

3. Plan finansowy dochodów i wydatków z tytu∏
op∏at i kar za korzystanie ze Êrodowiska zawiera za∏àcz-
nik nr 9 do niniejszej uchwa∏y.

§ 10. Ustala si´, ˝e b´dzie stosowana zasada zmniej-
szania wydatków bud˝etu w przypadku zwrotu wydat-
ków, w tym samym roku bud˝etowym.

§ 11. Upowa˝nia si´ Burmistrza Miasta do:
1. Zaciàgania kredytów i po˝yczek oraz emisji pa-

pierów wartoÊciowych na pokrycie wyst´pujàcego
w ciàgu roku przejÊciowego deficytu bud˝etu do wy-
sokoÊci 1.000.000,00 z∏.

2. Dokonywania zmian w bud˝ecie polegajàcych
na przeniesieniach w planie wydatków mi´dzy paragra-
fami i rozdzia∏ami w ramach dzia∏u w zakresie wydat-
ków na uposa˝enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyj-
nych gminy uprawnieƒ do dokonywania przeniesieƒ
w planie wydatków bie˝àcych, z wyjàtkiem wydatków
na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne

naliczane od wynagrodzeƒ i dodatkowe wynagrodzenie
roczne.

4. Lokowania wolnych Êrodków bud˝etowych na
rachunkach bankowych w innych bankach ni˝ bank
prowadzàcy obs∏ug´ bud˝etu bez naruszania bie˝àcych
zobowiàzaƒ.

§ 12. Ustala si´ ∏àcznà kwot´ por´czeƒ i gwarancji
udzielanych przez Burmistrza w roku bud˝etowym
2013 w wysokoÊci 5.000.000,00, z tego:

1. Gwarancji do kwoty 4.000.000,00 z∏,
2. Por´czeƒ do kwoty 1.000.000,00  z∏.
§ 13. Zobowiàzuje si´ Burmistrza Miasta do przed-

stawienia organowi stanowiàcemu w terminie do dnia
31 sierpnia pisemnej informacji za I pó∏rocze:

1. O przebiegu wykonania bud˝etu miasta w szcze-
gó∏owoÊci uchwa∏y bud˝etowej,

2. O przebiegu wykonania planu finansowego sa-
morzàdowych instytucji kultury w szczegó∏owoÊci nie
mniejszej ni˝ w planie finansowym z uwzgl´dnieniem
stanu nale˝noÊci i zobowiàzaƒ, w tym wymagalnych.

§ 14. Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzo-
wi Miasta.

§ 15. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz´do-
wym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Biuletynie
Informacji Publicznej.
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Wysoka Rado,
w dniu 15 listopada 2012 r. otrzymaliÊcie Paƒstwo

projekt bud˝etu na 2013 r., w którym dochody bud˝e-
towe okreÊlone zosta∏y na poziomie 34.999.700,00
z∏, a wydatki bud˝etowe ustalone zosta∏y w wyso-
koÊci 41.641.380,00 z∏. Oznacza to, ˝e deficyt bud-
˝etowy na 2013 rok ustalony zosta∏ w wysokoÊci
6.641.680,00 z∏ i pokryty zostanie nadwy˝kà bud˝e-
towà z lat poprzednich w wysokoÊci 4.708.262,00 z∏
oraz wolnymi Êrodkami w kwocie 1.933.418,00 z∏.

W przed∏o˝onym Paƒstwu projekcie bud˝etu utwo-
rzono dwie rezerwy:

- ogólnà w wysokoÊci 203.000,00 z∏,
- celowà na realizacj´ zadaƒ z zakresu zarzàdza-

nia kryzysowego w wysokoÊci 78.000,00 z∏.
Po dokonaniu korekty wynikajàcej z faktu utrzy-

mania podatku od nieruchomoÊci od osób prawnych
i fizycznych (korekta o 230.000,00 z∏), planowana
kwota dochodów na 2013 r. b´dzie wynosi∏a
34.769.700,00 z∏. Przedstawiajàc plan dochodów
bud˝etowych staraliÊmy si´ w pe∏nej szczegó∏owoÊci
okreÊliç ich êród∏a i - na ile to mo˝liwe - ich wielkoÊci,
choç w wielu pozycjach mogà wystàpiç istotne
odchylenia. Zale˝à one bowiem od szeregu czynników
niezale˝nych od polityki finansowej Gminy, np.:

- kondycji finansowej podmiotów gospodarczych
(podatek od osób prawnych),

- niemo˝liwych do precyzyjnego oszacowania
dotacji celowych z bud˝etu paƒstwa,

- otwarta pozostaje sprawa pozyskiwania Êrod-
ków europejskich, mam tu na myÊli koƒcowe rozli-
czenie inwestycji dot. rewitalizacji parków czy roz-
budowy i adaptacji na potrzeby funkcjonowania
Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki
Publicznej dawnego budynku kina „Zdrój”. W tym

miejscu wspomn´ tylko, ˝e po trwajàcym blisko rok
badaniu przez Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych
procedur przetargowych dla tego zadania, rozstrzy-
gni´cie jest korzystne dla Gminy, co pozwala na od-
zyskanie Êrodków obj´tych korektà (sprawa w toku).
Zresztà podejmuj´ dzia∏ania, które - takà mam na-
dziej´ - przysporzà kolejnych Êrodków europejskich
do bud˝etu.

W cz´Êci projektu dotyczàcej wydatków uwzgl´d-
nione zosta∏y wszystkie zadania obowiàzkowe Gminy,
zarówno w∏asne, jak i zlecone. W pierwotnej wersji
w za∏àczniku inwestycyjnym zapisana zosta∏a pozyc-
ja dotyczàca, de facto, budowy nowego stadionu,
przeznaczajàc na to zadanie kwot´ 5 mln z∏ (przy
wartoÊci kosztorysowej 13 mln z∏). Oznacza∏oby to
koniecznoÊç poniesienia trudnej do okreÊlenia przed
przetargiem kwoty do wydatkowania w 2014 r., który
b´dzie okresem najwi´kszego obcià˝enia bud˝etu,
wykupu obligacji i sp∏aty odsetek na kwot´ 2,7 mln
z∏. Dog∏´bna analiza Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej, opinie komisji sta∏ych Rady Miejskiej oraz pro-
gnozy analityków ekonomicznych sprawi∏y, ˝e wnio-
s∏em do pierwotnej wersji projektu bud˝etu autopo-
prawk´ polegajàcà na:

- zdj´ciu z planowanych zadaƒ inwestycyjnych
zadania „Przebudowa p∏yty g∏ównej wraz z systemem
nawadniania, budowa p∏yty treningowej o sztucz-
nej nawierzchni, ich oÊwietlenia oraz budowa try-
bun i budowa boksów dla zawodników na stadionie
miejskim - poprawa infrastruktury sportowej” i kwoty
5 mln z∏,

- wprowadzeniu zadaƒ:
- budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni

drogi ul. S∏oƒsk Górny - 1.900.000,00 z∏,
-  budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierz-



chni drogi od sanatorium „Krystynka” do ul. S∏owac-
kiego - 350.000,00 z∏,

- rewitalizacja skweru w obszarze pomi´dzy ul.
Traugutta a koÊcio∏em - 200.000,00 z∏,

- rewitalizacja parku Zdrojowego - 1.000.000,00 z∏,
- samorzàdowy informator SMS - 17.000,00 z∏,
- zwi´kszenie wydatków na oczyszczanie miasta

- 50.000,00 z∏,
- i inne.
W wyniku powy˝szych zmian planowane wydat-

ki zmalejà o 1.467.000,00 z∏ i wyniosà 40.174.380,00
z∏. W konsekwencji w projekcie bud˝etu nastàpi obni-
˝enie kwoty deficytu bud˝etowego do 5.404.680,00z∏.
ZaÊ zadanie dotyczàce przebudowy stadionu zapro-
ponuj´ Paƒstwu do bud˝etu 2014 roku.

Szanowni Paƒstwo,
przed∏o˝ony projekt bud˝etu na 2013 rok uwzgl´-

dnia, jak sàdz´, wi´kszoÊç zadaƒ, które znalaz∏y si´
we wnioskach. Zaplanowane zosta∏y m.in.:

- inwestycje zwiàzane z przebudowà nawierzch-
ni ul. KoÊciuszki i Stawowej (od ul. Narutowicza do
granicy z dzia∏kà prywatnà),

- budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.
Piaskowej (od osiedla Zwiàzkowców do osiedla Re-
wersowo),

- budowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnie-
niem,

- budowa nawierzchni ul. Lipowej wraz z odwo-
dnieniem,

- przebudowa nawierzchni ul. T´˝niowej (I etap
- od ul. Poprzecznej do Alei Pojednania),

- kontynuacja budowy Êcie˝ek rowerowych,
- rozbudowa sieci monitoringu,
- budowa nowego oÊwietlenia wzd∏u˝ ca∏ej ulicy

Kopernika, Lorentowicza, Szmur∏y i LeÊnej,
- wykonanie dokumentacji na budow´ nowego

oÊwietlenia ul. Kolejowej,
- zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina

„Zdrój”,
- budowa nowych punktów Hot Spot.

     W bud˝ecie uwzgl´dniono tak˝e budow´ nowych
chodników zlokalizowanych przy ulicy Lipnowskiej,
S∏oƒskiej, Piekarskiej, Kazimierza Wielkiego, Boles∏a-
wa Krzywoustego, w ca∏ym obszarze parku Sosnowego
i w Parterach Hellwiga.
 Ponadto wykonana zostanie pieszojezdnia ∏àczàca
parking przy ulicy Kolejowej z ul. Wo∏uszewskà, nowà
nawierzchni´ otrzyma parking przy przychodni lekars-
kiej na ul. Zdrojowej.

Pomimo tych zaplanowanych zadaƒ inwestycyj-
nych i remontowych, mam ÊwiadomoÊç, ˝e sà wÊród
Paƒstwa osoby, które chcia∏yby realizacji jeszcze in-
nych propozycji. Prosz´ jednak wziàç pod uwag´
trudny okres kryzysu, który w∏aÊnie w roku 2013 ma,
w sposób najbardziej odczuwalny, daç si´ we zna-
ki w naszym kraju. Dlatego konstruujàc ten projekt
w pierwszym rz´dzie zabezpiecza∏em Êrodki na re-
alizacj´ zadaƒ obligatoryjnych, a dopiero póêniej na
rozwój infrastruktury. Sàdz´ jednak, ˝e zadania te
znaczàco wp∏ynà na popraw´ bezpieczeƒstwa, estetyki
i atrakcyjnoÊci Ciechocinka.

Deklarujàc zaanga˝owanie w realizacj´ wszyst-
kich zadaƒ zapisanych w projekcie bud˝etu i ciàg∏e
zabiegi o Êrodki finansowe, które pozwolà na wyko-
nanie kolejnych przedsi´wzi´ç remontowych bàdê
inwestycyjnych, wnosz´ do Paƒstwa o przyj´cie prze-
d∏o˝onego projektu bud˝etu na 2013 rok.

Uzasadnienie do uchwa∏y oraz za∏àczniki dost´pne
sà na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Miasta (www.ciechocinek.bipst.pl).

       Red.
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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


