
W czerwcu 2013 roku odby∏y si´ dwie sesje Rady
Miejskiej Ciechocinka. XXXII sesja - nadzwyczajna
zorganizowania zosta∏a 4 czerwca br. Podczas niej
podj´to uchwa∏y:

1. Zmieniono uchwa∏´ w sprawie uchwalenia bud-
˝etu miasta Ciechocinka na 2013 r.

2. Zmieniono uchwa∏´ w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka
na lata 2013-2019.

Z kolei 24 czerwca br. odby∏a si´ XXXIII sesja Rady
Miejskiej Ciechocinka, podczas której podj´to nast´-
pujàce uchwa∏y:

1. Przyj´to informacj´ Burmistrza Ciechocinka o wy-
konaniu uchwa∏ podj´tych na XXXI i XXXII sesji.

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

3. Zmieniono uchwa∏´ w sprawie uchwalenia bud-
˝etu miasta Ciechocinka na 2013 r.

4. Wyra˝ono zgod´ na ustanowienie s∏u˝ebnoÊci
przesy∏u na rzecz Przedsi´biorstwa Uzdrowisko Ciecho-
cinek S.A.

5. Przystàpiono do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdu-
jàcego si´ pomi´dzy ul. Kopernika a ul. Jana Paw∏a II.

Zapoznano si´ z informacjami dotyczàcymi:
1. Stanu realizacji inwestycji miejskich do dnia

11 czerwca 2013 r.
2. Zadania pod nazwà „Odnowa funkcji publicznych

zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciecho-
cinku”.

3. Stanu technicznego rowów melioracyjnych.
Zapoznano si´ równie˝ ze sprawozdaniami

z dzia∏alnoÊci za 2012 r.: Miejskiego Przedsi´biorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechocinku, Komu-
nalnego Przedsi´biorstwa U˝ytecznoÊci Publicznej
„Ekociech” Sp. z o.o. w Ciechocinku, Miejskiego Przed-
si´biorstwa Wodociàgów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Cie-
chocinku, Ciechociƒskiego Towarzystwa Budownictwa
Spo∏ecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku.

Jednak˝e najwa˝niejszym punktem podczas XXXIII
sesji Rady Miejskiej Ciechocinka by∏o udzielenie absolu-
torium Burmistrzowi Leszkowi Dzier˝ewiczowi za re-
alizacj´ ubieg∏orocznego bud˝etu. Radni wys∏uchali
sprawozdania Burmistrza, które zamieszczamy poni-
˝ej. Za udzieleniem absolutorium g∏osowa∏o jedenas-
tu radnych. Jeden z radnych by∏ przeciwny, a trzech
wstrzyma∏o si´ od g∏osu.
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SESJE RADY MIEJSKIEJ, ABSOLUTORIUM
DLA BURMISTRZA MIASTA

Pani Przewodniczàca, Wysoka Rado!

Uchwa∏à z dnia 28 grudnia 2011 r. przyj´liÊcie Paƒstwo
bud˝et miasta na 2012 rok i okreÊliliÊcie zadania, których
realizacja winna nastàpiç w tym roku bud˝etowym. W przy-
j´tym bud˝ecie dochody okreÊlone zosta∏y na poziomie
40.518.999 z∏, zaÊ wydatki bud˝etowe w kwocie 54.280.581 z∏.
Zaplanowany deficyt przyj´to w wysokoÊci 13.761.582 z∏,
a jego pokrycie mia∏o nastàpiç z :

- emisji obligacji komunalnych z umowy 2011 r. w kwo-
cie 6.850.000 z∏,

- emisji obligacji komunalnych z umowy z 2012 r. w kwo-
cie 5.000.000 z∏,

- wolnymi Êrodkami z tytu∏u rozliczeƒ po˝yczek i kre-
dytów 711.582 z∏,

- kredytem bankowym w wysokoÊci 1.200.000 z∏.
W wyniku zmian bud˝etowych dokonanych przez Rad´

Miejskà i Burmistrza, dochody bud˝etowe ukszta∏towa∏y
si´ na poziomie 38.753.409 z∏, zaÊ wydatki 52.495.048 z∏.
Deficyt bud˝etowy ukszta∏towa∏ si´ na poziomie 13.741.639 z∏.

Realizacja bud˝etu w okresie sprawozdawczym przed-
stawia si´ nast´pujàco:

- dochody bud˝etowe wykonano w kwocie 39.973.599,59 z∏
i zosta∏y z realizowane w 103,15%,

- wydatki bud˝etowe zosta∏y wykonane na poziomie
49.437.983,88 z∏ i zosta∏y zrealizowane w 94,18%.

W omawianym okresie osiàgni´ty zosta∏ deficyt bud-
˝etowy w wysokoÊci 9.464.384,29 z∏, przy planowanym
13.741.639 z∏. Ni˝szy od planowanego deficyt powsta∏ dzi´-
ki wypracowaniu ponadplanowych dochodów w kwocie

1.220.190,59 z∏ oraz oszcz´dnoÊciom w wydatkach bud˝eto-
wych w kwocie 3.057.064,12 z∏.

Na koniec ubieg∏ego roku nastàpi∏a korekta dochodów
i wydatków  dotacji celowych w ramach projektów finan-
sowanych przy udziale Êrodków europejskich, których Gmi-
na Miejska Ciechocinek nie otrzyma∏a w 2012 roku na ∏àcz-
nà kwot´ 3.508.501,00, w tym na dofinansowanie zadania
„Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych obszarów
uzdrowiskowych”- 1.836.116,00 z∏  i „Rewitalizacja zdegra-
dowanego budynku kina „Zdrój” wraz z jego adap-tacjà
na potrzeby funkcjonowania MCK i MBP”- 1.672.385,00 z∏
(koƒcowe rozliczenie inwestycji).

Wykonanie dochodów i wydatków bud˝etowych w pe∏-
nej szczegó∏owoÊci przedstawione zosta∏o w przed∏o˝onym
Paƒstwu Sprawozdaniu z realizacji bud˝etu za 2012 r. Wy-
ra˝am nadziej´, ˝e analiza tego dokumentu pozwoli∏a
Paƒstwu wypracowaç obiektywnà ocen´ pracy Burmistrza
i podleg∏ych mi jednostek.

Bud˝et w 2012 roku realizowany by∏ bowiem przez
jednostki bud˝etowe Gminy, samorzàdowe instytucje kul-
tury i spó∏ki prawa handlowego. Mam ÊwiadomoÊç tego,
˝e przeciàgajàce si´ dzia∏ania i wynikajàce z tego tytu∏u
opóênienie w p∏atnoÊci zadania „Odnowa funkcji….” mo-
gà rzutowaç na ogólnà ocen´ mojej pracy. Chcia∏bym jed-
nak podkreÊliç, i˝ mimo trwajàcych sporów z wykonawcà
w 2012 roku, z RPO Gmina otrzyma∏a dofinansowanie
tego zadania w kwocie 4.900.383,08 z∏.

Z powodu trwajàcej procedury kontroli UZP zadania
„Rozbudowa i rewitalizacja obiektu by∏ego kina „Zdrój”
i jego adaptacja na siedzib´ MCK i MBP”, w ubieg∏ym roku
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nie wp∏yn´∏a kwota z tytu∏u ostatecznego rozliczenia tego
zadania. Sta∏o si´ to w roku bie˝àcym po zakoƒczeniu kon-
troli i opinii UZP, i˝ stwierdzone uchybienia proceduralne
nie mia∏y wp∏ywu na rozstrzygni´cie przetargu i w konse-
kwencji braku podstaw do na∏o˝enia korekty finansowej
w wysokoÊci 25%.

U schy∏ku roku 2012 do dofinansowania Zarzàd Woje-
wództwa Kuj.-Pom. zakwalifikowa∏ zadanie „Rozbudowa
i przebudowa istniejàcego parkingu przy ul. Kolejowej, bu-
dowa pola namiotowego, campingu, zaplecza sanitarnego
i gastronomicznego”. Przewidywana kwota dofinansowania
mo˝e wynieÊç oko∏o 1,9 mln z∏.

Poniewa˝ dwa z ostatnich wymienionych zadaƒ sà ju˝
zakoƒczone i rozliczone, dofinansowanie ich stanowiç b´-
dzie dodatkowy wp∏yw do bud˝etu miasta w bie˝àcym ro-
ku.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina apliko-
wa∏a te˝ o inne Êrodki finansowe, otrzymujàc potwierdzenie
ich otrzymania na wykonanie zadaƒ:

- realizacja systemu innowacji edukacji (4 tablice in-
teraktywne)-wartoÊç projektu 60.790,28 z∏, w tym Êrodki
europejskie 45.592,71 z∏,

- „AktywnoÊç szansà na lepsze ˝ycie w Gminie Ciecho-
cinek”- projekt o wartoÊci 147.699,69 z∏, w tym dotacja
celowa z Unii Europejskiej 140.273,45 z∏, dotacja celowa
z bud˝etu Paƒstwa 7.426,24 z∏,

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - 7.800 z∏,
- dofinansowanie wydatków zwiàzanych z likwidacjà

szkód w szko∏ach i placówkach oÊwiatowych -61.328,00 z∏,
- dofinansowanie projektu „Zakup nowoÊci wydawni-

czych do bibliotek w 2012 roku”- 7.400 z∏,
- pozyskanie infokiosku o wartoÊci 43.110,24 z∏ i zestawu

komputerowego o wartoÊci 2.250,90 z∏ ze Êrodków Europejs-
kiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podobnie jak w latach poprzednich, na przestrzeni
2012 roku du˝à wag´ przywiàzywa∏em do racjonalnego
gospodarowania wolnymi Êrodkami finansowymi poprzez
lokowanie ich na rachunkach terminowych oraz prowadze-
nie rachunku overnight. ¸àcznie dzia∏ania te wraz z opro-
centowaniem rachunku bie˝àcego przysporzy∏y bud˝etowi
kwot´ 455.775,53 z∏.

Analizujàc „sprawozdanie z realizacji bud˝etu…” mo-
gliÊcie Paƒstwo stwierdziç, ˝e zadania zapisane w bud˝ecie
na 2012 rok zosta∏y praktycznie realizowane w ca∏oÊci,
choç podkreÊla∏em w nim nie tylko pozytywne, ale tak˝e
negatywne aspekty wykonania ubieg∏orocznego bud˝etu.
Niestety bywajà sytuacje, w których niesolidnoÊç i nierzetel-
noÊç firm rzucajà cieƒ na ca∏okszta∏t dzia∏aƒ organu wyko-
nawczego. Zapewniam Paƒstwa jednak, ˝e mimo z∏o˝onej
sytuacji i znaczàcych opóênieƒ, nie by∏o z mojej strony za-
niedbaƒ, które  mo˝na mi przypisaç jako przyczyn´ nieter-
minowej realizacji inwestycji „Odnowa zdegradowanych
obszarów parkowych…”. JeÊli Paƒstwo takie zaniedbania
dostrzegacie, zapewne zostanie to wyartyku∏owane podczas
dyskusji przed g∏osowaniem nad udzieleniem absolutorium.
Pragn´ tak˝e przypomnieç, ̋ e realizacja bud˝etu przebiega∏a
w okresie coraz bardziej ujawniajàcego si´ kryzysu gospo-
darczego, który wyraênie rzutuje na kondycj´ firm, zubo-
˝enie spo∏eczeƒstwa, a w konsekwencji na ograniczanie
dochodów bud˝etu i coraz trudniejszà ich egzekucj´. Stàd
niemal ca∏kowita realizacja bud˝etu i wypracowanie po-
nadplanowych Êrodków wymaga∏o niezwykle intensywnych
dzia∏aƒ na przestrzeni ca∏ego roku sprawozdawczego.

Tradycyjnie najwi´ksze oczekiwania dotyczy∏y realiza-
cji zadaƒ infrastrukturalnych. Na przestrzeni okresu spra-
wozdawczego wykonane zosta∏y m.in. nowe nawierzch-
nie ulic: ¸àkowej, cz´Êci ul. Sportowej, drogi dojazdowej
do cmentarza komunalnego, fragment ul. S∏owackiego

i ul. Staszica. Przed wykonaniem nowych nawierzchni
rozwiàzany zosta∏ problem odwodnienia, a w przypadku
ul. Staszica wybudowane zosta∏y parkingi. W ubieg∏ym
roku wykonane zosta∏y tak˝e projekty techniczne dotyczàce
budowy odwodnienia i nawierzchni ul. Piaskowej (wraz
z projektem kanalizacji sanitarnej), ul. Rolnej, fragmentu
ul. T´˝niowej czy dróg dojazdowych do drugiego rz´du bu-
dynków zlokalizowanych przy ul. Traugutta.

W okresie 2012 r. wykonana zosta∏a przebudowa istnie-
jàcego parkingu, budowa pola namiotowego i campingu
wraz z infrastrukturà, zapleczem gastronomicznym i sani-
tarnym. Wybudowane zosta∏o oÊwietlenie terenu, system
monitoringu oraz dost´p do internetu hotspot.

Wspólnie z organami oÊciennymi Ciechocinek uczestni-
czy∏ w budowie Êcie˝ek rowerowych o ∏àcznej d∏ugoÊci po-
nad 20 km. Wybudowanych zosta∏o tak˝e ponad 2 tys. m²
nowych chodników zlokalizowanych w pasach drogowych
ul. Lipnowskiej, Jagie∏∏y, Chrobrego, Zwiàzkowców, Kaszta-
nowej i ∏àczniki ulic Wo∏uszewska - Weso∏a czy Królowej
Jadwigi - Jana Paw∏a II. Zrealizoana zosta∏a droga przeciw-
po˝arowa do boiska wielofunkcyjnego. Przeprowadzono
te˝ remonty chodników po∏o˝onych przy ul. Wo∏uszews-
kiej, Warzelnianej czy w obszarze parku Sosnowego - ∏àcznie
blisko 2,3 tys. m².

W omawianym okresie zrealizowana zosta∏a tak˝e
budowa nowych punktów Êwietlnych wzd∏u˝ ul. S∏onecznej
oraz przebudowano oÊwietlenie przy ul. Wojska Polskiego,
˚elaznej i fragmentu Armii Krajowej.

Zakoƒczona zosta∏a realizacja zadania przebudowa
dawnego kina Zdrój wraz z jego adaptacjà na potrzeby
funkcjonowania Miejskiego Centrum Kultury oraz Miejskiej
Bibliteki Publicznej.

W roku ubieg∏ym zakoƒczono te˝ budow´ i urzàdzanie
skateparku i przygotowano dokumentacj´ na budow´ nowe-
go stadionu miejskiego z dwoma boiskami (jedno o sztucz-
nej nawierzchni), trybunami dla tysiàca widzów, ca∏à in-
frastrukturà (zaplecza sanitarne, rehabilitacyjne,magazy-
nowe, szatnie) i siedzibà OSiR-u.

Na przestrzeni ubieg∏ego roku zrealizowane zosta∏y
tak˝e wszystkie zadania w∏asne okreÊlone w katalogu za-
daƒ obowiàzkowych, jak i zadania zlecone przez inne
jednostki.

Dlatego na szczególne podkreÊlenie i s∏owa podzi´ko-
waƒ zas∏uguje zaanga˝owanie wielu osób, z którymi wspó∏-
pracowa∏em, które by∏y przy mnie w trudnych momentach,
okazywa∏y mi swoje wsparcie i zrozumienie, cz´sto s∏u˝àc
poradà i doÊwiadczeniem. Dzi´kuj´ wszystkim dyrektorom
podleg∏ych mi jednostek, bez których realizacja zadaƒ sa-
morzàdowych nie by∏aby mo˝liwa. Dzi´kuj´ Paƒstwu rad-
nym za prac´ nad de facto budowaniem strategii rozwoju
naszego miasta. S∏owa podzi´ki kieruj´ do pracowników
Urz´du Miejskiego, za Wasze zaanga˝owanie i sumiennoÊç
w realizacji zadaƒ na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci i rozwoju
Ciechocinka. Dzi´kuj´ Pani Skarbnik Miasta za przygoto-
wanie rzetelnego, profesjonalnego i analitycznego sprawo-
zdania z realizacji bud˝etu za 2012 rok. Zach´cam wszyst-
-kich do dalszych wspólnych dzia∏aƒ na rzecz naszego
miasta. Wyra˝am nadziej´, ˝e analiza przed∏o˝onego
sprawozdania i obiektywna ocena wykonania bud˝etu,
pozwolà Paƒstwu na przyj´cie sprawozdania i podj´cie
stosownej uchwa∏y.

Szczegó∏owe informacje o uchwa∏ach Rady Miejs-
kiej 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.


