
25 lutego 2013 roku w sali konferencyjnej
Urz´du Miasta odby∏a si´ XXIX sesja Rady Miejskiej.
Podj´to nast´pujàce uchwa∏y:

1. Przyj´to informacj´ Burmistrza Ciechocinka
o wykonaniu uchwa∏ podj´tych na XXVIII sesji.

2. Przyj´to informacj´ Burmistrza Ciechocinka
o dzia∏alnoÊci mi´dzy sesjami Rady Miejskiej.

3. Przyj´to sprawozdania z dzia∏alnoÊci komisji sta-
∏ych Rady Miejskiej za 2012 rok.

4. Zatwierdzono regulamin w sprawie utrzymania
czystoÊci i porzàdku na terenie Gminy Miejskiej Ciecho-
cinek.

5. Przyj´to „Program usuwania i unieszkodliwiania
odpadów zawierajàcych azbest dla Miasta Ciechocinka
na lata 2013-2032”.

6. Zatwierdzono na okres od dnia 1 kwietnia 2013 r.
do 31 marca 2014 r. „Taryfy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków
na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek”.

Zapoznano si´ z informacjami dotyczàcymi:
- wysokoÊci Êrednich wynagrodzeƒ nauczycieli

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w placówkach oÊwiatowych prowadzonych przez
Gmin´ Miejskà Ciechocinek,

- zaj´ç prowadzonych przez placówki oÊwiatowe,
Miejskie Centrum Kultury, Miejskà Bibliotek´ Publicznà
czy OÊrodek Sportu i Rekreacji w okresie ferii zimowych
w 2013 roku,

- przebiegu robót publicznych w 2012 roku,
- stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego

na terenie dzia∏ania Komisariatu Policji w Ciechocinku
oraz skutecznoÊci dzia∏ania Policji w 2012 roku,

- realizacji zadania pod nazwà „Odnowa funkcji
publicznych zdegradowanych terenów uzdrowisko-
wych w Ciechocinku”,

- stanu technicznego rowów melioracyjnych.

Miesiàc póêniej, czyli 25 marca 2013 roku od-
by∏a si´ kolejna sesja Rady Miejskiej, podczas
której podj´to nast´pujàce uchwa∏y:

1. Przyj´to informacj´ Burmistrza Ciechocinka
o wykonaniu uchwa∏ podj´tych na XXIX sesji.

2.Przyj´to informacj´ Burmistrza Ciechocinka
o dzia∏alnoÊci mi´dzy sesjami Rady Miejskiej.

3. Podj´to uchwa∏´ w sprawie uchylenia regulaminu
utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie Gminy
Miejskiej Ciechocinek.

4. Podj´to uchwa∏´ w sprawie uchwalenia regula-
minu utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie Gmi-
ny Miejskiej Ciechocinek.

5. Zatwierdzono program opieki nad zwierz´tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoÊci zwierzàt
na terenie miasta Ciechocinka.

6. Przystàpiono do sporzàdzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla podobsza-
ru zwanego „Pó∏nocnym” wyodr´bnionego z obszaru
strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.

7. Zatwierdzono zasady wynajmowania lokali wcho-
dzàcych w sk∏ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejs-
kiej Ciechocinek.

8. Przyj´to wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ciechocinek
na lata 2013-2017.

9. Zatwierdzono sprawozdanie z realizacji „Miejs-
kiego Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania Proble-
mów Uzale˝nieƒ dla Miasta Ciechocinka na 2012 rok”.

10. Przyj´to sprawozdanie z realizacji Programu
Wspó∏pracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organiza-
cjami pozarzàdowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏al-
noÊci po˝ytku publicznego i wolontariacie w 2012
roku.

Podczas XXX sesji Rada Miejska zapozna∏a si´
tak˝e z informacjami dotyczàcymi:

- oceny zasobów pomocy spo∏ecznej na rok 2012
dla Gminy Ciechocinek,

- zarzàdzania kryzysowego w mieÊcie,
- stanu bezpieczeƒstwa przeciwpowodziowego

miasta Ciechocinka,
- przebiegu robót inwestycyjnych w 2012 roku,
- zadania pod nazwà „Odnowa funkcji publicznych

zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciecho-
cinku”,

- stanu technicznego rowów melioracyjnych.

Szczegó∏owe informacje o uchwa∏ach Rady
Miejskiej Ciechocinka mo˝na uzyskaç w Biurze
Organów Samorzàdowych (pokój nr 12 w Urz´dzie
Miejskim) oraz na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej: www.ciechocinek.bipst.pl.
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XXIX i XXX sesja Rady Miejskiej
Ciechocinka
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