
Burmistrz Ciechocinka podpisa∏ umow´ z firmà
Axel Springer Polska - wydawcà tygodnika „Newsweek”
na zamieszczenie w czasopiÊmie ca∏ostronicowej
reklamy promujàcej Ciechocinek, która ukaza∏a si´
27.05.2013 roku. Tygodnik wydawany jest w nak∏adzie

165 000 egzemplarzy rozpowszechnianych na wszystkie
województwa, co niewàtpliwie wp∏ynie na zwi´kszenie
zainteresowania czytelników ofertà naszego miasta.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
wynios∏o 13.000 z∏ netto.
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Promocja Ciechocinka

Burmistrz wyda∏ zarzàdzenie w sprawie og∏oszenia
otwartego konkursu ofert na realizacj´ zadania publicz-
nego w zakresie profilaktyki i rozwiàzywania proble-
mów alkoholowych oraz innych uzale˝nieƒ w 2013
roku - prowadzenie Êwietlicy Êrodowiskowej realizujà-

cej program socjoterapeutyczny dla dzieci i m∏odzie˝y
z rodzin dysfunkcyjnych, dotkni´tych problemem uza-
le˝nieƒ. WysokoÊç Êrodków przeznaczonych na wspar-
cie realizacji zadania w 2013 roku to kwota 50.000
z∏otych.

Wsparcie finansowe na prowadzenie
Êwietlicy Êrodowiskowej

Uczniowski Klub Sportowy „Kurort” wystàpi∏ z wnio-
skiem o przyznanie nagród sportowych zawodnikom
klubu osiàgajàcym znakomite wyniki w p∏ywaniu. Rada
Sportu pozytywnie zaopiniowa∏a wnioski i zapropono-
wa∏a przyznanie nagród w wysokoÊci 400 z∏otych

dla ka˝dego z zawodników. Burmistrz zaakceptowa∏
propozycj´ Gminnej Rady Sportu i podjà∏ decyzj´
o uhonorowaniu zawodników: Oliwii Dziarskiej i Mi-
cha∏a Kulpy.

Nagrody sportowe

„II etap rewitalizacji parku Zdrojowego
w Ciechocinku”

W zwiàzku z uniewa˝nieniem procedury zaprosze-
nia do z∏o˝enia ofert na wykonanie projektu budowla-
no-wykonawczego dla zadania „II etap rewitalizacji
parku Zdrojowego w Ciechocinku”, burmistrz podjà∏
decyzj´ o ponownym skierowaniu zaproszeƒ do nas-
t´pujàcych firm:

- Architektura Krajobrazu, Krystyna i Grzegorz
Gulczyƒscy Konin,

- Palmett – Markowe Ogrody s.c. Warszawa,
- Ewa Szulc, Pracownia Architektury Krajobrazu,

W∏oc∏awek,
- artGarden A. Lewandowska, Pracownia Architek-

tury Krajobrazu Toruƒ,
- „KERRIA” Piórkowski, Gebler, spó∏ka jawna, Ko∏o,
- ARLAN Architekci krajobrazu, Toruƒ,
- SOHOO Architektura Krajobrazu Magdalena An-

drzejewska, Konin,
- Projektowanie ogrodów mgr in˝. Ma∏gorzata Wer-

hun-Popio∏ek, Konin,
- Ogrody Pilarscy, Stanis∏aw Pilarski, Micha∏ Pilarski,
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Tuchola, DOMPOL Sp. z o.o., Toruƒ.
Termin sk∏adania ofert ustalony zosta∏ do 29 maja

br. Okres realizacji zamówienia wynosi do 120 dni.

Burmistrz wyda∏ zarzàdzenie w sprawie og∏oszenia
otwartego konkursu ofert na realizacj´ zadania publicz-
nego w zakresie profilaktyki i rozwiàzywania proble-
mów alkoholowych oraz innych uzale˝nieƒ w 2013
roku - organizacj´ w ramach programu profilaktycznego

wypoczynku letniego po∏àczonego z oddzia∏ywaniem
profilaktycznym dla dzieci i m∏odzie˝y z rodzin dysfun-
kcyjnych, dotkni´tych problemem uzale˝nieƒ. 

WysokoÊç Êrodków przeznaczonych na wsparcie
realizacji zadania w 2013 roku wynosi 30.000 z∏otych.

Wsparcie finansowe
letniego wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y

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

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

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

3. Wniesiono majàtek gminy Ciechocinek do Miej-
skiego Przedsi´biorstwa Wodociàgów i Kanalizacji -
Spó∏ka z o.o. w Ciechocinku.

4. Zmieniono uchwa∏´ w sprawie szczegó∏owego
sposobu i zakresu Êwiadczenia us∏ug w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nierucho-
moÊci, na których zamieszkujà mieszkaƒcy i zagospoda-
rowania tych odpadów w zamian za uiszczonà przez
w∏aÊciciela nieruchomoÊci op∏at´ za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

5. Ustalono tygodniowy obowiàzkowy wymiar go-
dzin zaj´ç pedagogów, psychologów, logopedów za-
trudnionych w szko∏ach prowadzonych przez Gmin´
Miejskà Ciechocinek.

6. Zatwierdzono program przeciwdzia∏ania prze-
mocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w ro-
dzinie dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2013-
2016.

7. Wprowadzono zmiany w Statucie Gminy Miejskiej
Ciechocinek.

8. Ustalono regulamin korzystania z campingu po-
∏o˝onego przy ul. Kolejowej.

9. Zatwierdzono ceny za korzystanie z campingu
po∏o˝onego przy ul. Kolejowej.

Zapoznano si´ z informacjami dotyczàcymi:
- przygotowania miasta do sezonu letniego w 2013 r.,
- dzia∏aƒ realizowanych na rzecz osób niepe∏no-

sprawnych,
- dzia∏alnoÊci w 2012 r.: Biura Promocji Miasta,

Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Ciecho-
cinku, Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku,
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku, OÊrod-
ka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, Zgromadzenia
Zwiàzku Gmin Ziemi Kujawskiej, Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Uzdro-
wiskowych RP, Zwiàzku Miast Polskich, Stowarzyszenia
Zdrowych Miast Polskich, Zwiàzku Miast NadwiÊlaƒ-
skich,

- zadania pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegra-
dowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”,

- 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.

XXXI sesja
Rady Miejskiej Ciechocinka
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Informujemy,
˝e osoby zainteresowane archiwalnymi

numerami Gazety Samorzàdu Lokalnego
„Zdrój Ciechociƒski”

mogà otrzymaç je bezp∏atnie
w Urz´dzie Miejskim w Ciechocinku,
przy ul. Kopernika 19 (pokój nr 22)

od poniedzia∏ku do piàtku
 w godz. 7.30 - 15.30.


