
Mimo braku porozumienia z firmà Gutkowski
z Leszna, która realizowa∏a projekt dotyczàcy odnowy
obszarów parkowych, w drugiej po∏owie czerwca ru-

szy∏y ciechociƒskie fontanny. Przebudowa niew∏aÊciwie
wykonanych alejek parkowych wcià˝ trwa, nie wiadomo
kiedy nastàpi oddanie wszystkich inwestycji.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI czerwiec 2013 6

Ruszy∏y fontanny

W ostatnim numerze „Zdroju Ciechociƒskiego” in-
formowaliÊmy, ˝e Burmistrz wyda∏ zarzàdzenie w spra-
wie og∏oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj´
zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiàzy-
wania problemów alkoholowych oraz innych uzale˝-
nieƒ w 2013 roku - prowadzenie Êwietlicy Êrodowisko-
wej, realizujàcej program socjoterapeutyczny dla dzieci
i m∏odzie˝y z rodzin dysfunkcyjnych, dotkni´tych pro-
blemem uzale˝nieƒ. Wp∏yn´∏a jedna oferta Domu Za-
konnego Zgromadzenia S∏ug Jezusa - Âwietlica dla Dzie-

ci i M∏odzie˝y „Promyk” z Ciechocinka. Komisja Kon-
kursowa przeanalizowa∏a merytorycznà zawartoÊç
oferty i przekaza∏a jà do zaopiniowania przez Miejskà
Komisj´ Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych.
Komisja pozytywnie rozpatrzy∏a ofert´ Domu Zakon-
nego Zgromadzenia S∏ug Jezusa. Termin realizacji
zadania publicznego ustalono od dnia 1 stycznia 2013
r. do dnia 31 grudnia 2013 r. WysokoÊç dotacji w ca∏-
kowitym koszcie zadania wynios∏a 50.000 z∏ brutto.

Âwietlica Êrodowiskowa

Przebudowy dróg
Burmistrz podpisa∏ umow´ z Przedsi´biorstwem

Produkcyjno-Handlowo-Us∏ugowym „MEL-BUD”
Sp. z o.o  Inowroc∏awia na przebudow´ nawierzchni
ul. Rolnej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.
Przedmiotem umowy jest nast´pujàcy zakres prac:
roboty przygotowawcze, w tym dokonanie pomiarów,
wykonanie  robót rozbiórkowych, wykonanie kana-
lizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wpustami ulicz-
nymi, regulacja urzàdzeƒ, wykonanie podbudowy
betonowej, wykonanie nawierzchni jezdni z betono-
wej kostki brukowej, obs∏uga geodezyjna inwestycji
wraz z inwentaryzacjà podwykonawczà, opracowanie
zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Strony ustali∏y termin wykonania przedmiotu umowy
do 31 sierpnia 2013 r.

Wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie przed-
miotu umowy ustalono na kwot´ rycza∏towà brutto
w wysokoÊci 388.171,83 z∏.

Burmistrz wyda∏ tak˝e zarzàdzenie w w sprawie
powo∏ania komisji do przygotowania i przeprowadze-
nia przetargu na przebudow´ nawierzchni ulicy T´˝-
niowej (od ul. Poprzecznej do Alei Pojednania) w Cie-
chocinku (I etap). Termin realizacji zadania ustalono
do 15.08.2013 r. Wybrana zosta∏a Firma Handlowo-
Us∏ugowa „ITC” Angelika Jab∏oƒska z Baruchowa
za kwot´ 221.570,18 z∏ brutto.

Burmistrz, w nawiàzaniu do konkursu ofert,
podpisa∏ umow´ z Ciechociƒskim Klubem Sportowym
„Zdrój” dotyczàcà wsparcia realizacji zadaƒ publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Celem tego zadania jest poprawa warunków uprawiania
sportu i osiàganie wy˝szych wyników sportowych
poprzez cz∏onków klubów sportowych oraz poprawa

kondycji fizycznej poprzez zwi´kszenie dost´pnoÊci
obiektów dla mieszkaƒców Gminy Ciechocinek.
WysokoÊç Êrodków bud˝etowych na realizacj´ zadaƒ
w zakresie rozwoju sportu w ró˝nych dyscyplinach
sportowych w Gminie Ciechocinek w roku 2013 wynosi
∏àcznie do 60.000 z∏. Realizacj´ zadania okreÊlono
od dnia podpisania umowy do 31.12.2013r.

Dofinansowanie dla klubu sportowego
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