
InformowaliÊmy Paƒstwa o konkursie pn. „Kierunek
Ciechocinek” og∏oszonym przez firm´ Polbruk S.A.,
dotyczàcym opracowania koncepcji i wizualizacji za-
gospodarowania skweru zlokalizowanego pomi´dzy
Teatrem Letnim a ul. Zdrojowà i terenem przed bu-
dynkiem kina „Zdrój”. Teraz nadszed∏ czas na przygo-
towanie projektu technicznego. Do og∏oszonego prze-
targu w tym temacie przystàpi∏y 3 firmy: Przedsi´bio-
rstwo Projektowo- Realizacyjne Budownictwa „PION”
Spó∏ka z o.o. z Bydgoszczy, Pracownia Architektoniczna
ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski z W∏oc∏awka oraz Pols-
kie Zrzeszenie In˝ynierów i Techników Sanitarnych
z oddzia∏em w Toruniu.

Oferty dwóch wykonawców, tj. Pracowni Archite-
ktonicznej ARCHI-SIZE oraz Polskiego Zrzeszenia In-
˝ynierów i Techników Sanitarnych zosta∏y odrzucone
ze wzgl´du na braki w dokumentacji. Wybrana zosta∏a
oferta Przedsi´biorstwa Projektowo-Realizacyjnego
Budownictwa „PION” Spó∏ka z o.o. za ∏àcznà kwot´
63.345,00 z∏. Termin wykonania projektu okreÊlony
zosta∏ terminem do 10 grudnia 2013 r.

Po uzyskaniu pozwolenia na budow´ og∏oszony
zostanie przetarg na realizacj´ tego zadania, aby w ro-
ku przysz∏ym nowe rozwiàzania mog∏y cieszyç miesz-
kaƒców i goÊci uzdrowiska.
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B´dzie pi´kniej w sercu
miasta…

Burmistrz wyda∏ zarzàdzenie w sprawie podj´cia
prac nad projektem bud˝etu miasta Ciechocinek
na 2014 rok, przyjmujàc nast´pujàce wskaêniki:

- zatrudnienie i fundusz p∏ac w placówkach oÊwia-
towych zaplanowany zostanie na podstawie arkuszy
organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014 zatwierdzo-
nych przez organ prowadzàcy,

- w pozosta∏ych jednostkach organizacyjnych gminy
przyjmuje si´ zatrudnienie na poziomie okreÊlonym
w strukturach organizacyjnych,

- w zwiàzku z zamro˝eniem nominalnego funduszu
wynagrodzeƒ podsektora centralnego, nie przewiduje

si´ wzrostu wynagrodzeƒ nauczycieli, jedynie nale˝y
uwzgl´dniç skutki przechodzàcych podwy˝ek zrealizo-
wanych w 2013 roku,

- Êredni wskaênik wzrostu wynagrodzeƒ osobowych
pozosta∏ych pracowników sfery bud˝etowej przyjmuje
si´ na poziomie 5%,

- zak∏ada si´ wzrost wydatków rzeczowych zwiàza-
nych z dostawà mediów o 3% w stosunku do przewidy-
wanego wykonania w 2013 roku, natomiast pozosta∏e
wydatki rzeczowe utrzymuje si´ na poziomie 2013 r.,

- planowane minimalne wynagrodzenie zgodnie
z ustawà z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagro-

Prace nad projektem bud˝etu miasta
Ciechocinek na 2014 r. rozpocz´te

B´dzie jaÊniej, ∏adniej i… taniej!
Nawiàzujàc do informacji z poprzedniego numeru

„Zdroju Ciechociƒskiego” dotyczàcej zadaƒ zwiàzanych
z modernizacjà oÊwietlenia ulicznego, informujemy,
˝e do przetargu na „Budow´ oÊwietlenia ulicznego
ul. Lorentowicza, Szmur∏y i LeÊnej” wp∏yn´∏y nast´-
pujàce oferty firm:

- Energo-Inwest Jacek Mielczarek z Serocka z cenà
479.309,52 z∏ brutto,

- PUH „El Professional” Mariusz Maszota z Gdyni
z cenà 523.347,10 z∏ brutto,

- Inenergia Sp. z o.o. Spó∏ka Komandytowa z Ino-
wroc∏awia z cenà 589.826,22 z∏ brutto,

- WPPHU i Telektrom z Inworoc∏awia z cenà
490.238,89 z∏ brutto,

- Eltel Sp. z o.o. z Poznania z cenà 418.193,76 z∏

brutto.
Z kolei do przetargu na „Budow´ oÊwietlenia

ulicznego przy ul. Kopernika” wp∏yn´∏y oferty firm:
- Eltel Sp. z o.o. z Poznania z cenà 478.459,80 z∏

brutto,
- Energo-Inwest Jacek Mielczarek z Serocka z cenà

589.911,08 z∏ brutto,
- PUH „El Professional” Mariusz Maszota z Gdyni

z cenà 605.799,66 z∏ brutto,
- Inenergia Sp. z o.o. Spó∏ka Komandytowa z Ino-

wroc∏awia z cenà 598.346,76 z∏ brutto,
- PIiSE „Elbud” Bogdan Paczesny z Kalisza z cenà

600.137,41 z∏ brutto.
W obu przetargach wybrano oferty firmy Eltel

Sp. z o.o. z Poznania.

WIEÂCI Z RATUSZAWIEÂCI Z RATUSZA



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
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dzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z póêƒ.
zm.) przyjmuje si´ na poziomie 1.680,00 z∏,

- prognozowane przeci´tne miesi´czne wynagro-
dzenie brutto w gospodarce narodowej w 2014 r.
okreÊlone zosta∏o na poziomie 3.746,00 z∏,

- zmiana ustawy o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ
socjalnych wprowadzi∏a zapis, ˝e pracodawcy nie mu-

szà ju˝ co roku obliczaç wysokoÊci odpisów na ten
fundusz, bo zgodnie z art. 5a przez przeci´tne mie-
si´czne wynagrodzenie w gospodarce narodowej nale-
˝y rozumieç przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej w drugim pó∏roczu 2010 ro-
ku og∏oszone przez Prezesa GUS.

Zarzàd Oddzia∏u PTTK w Toruniu wystàpi∏ z proÊbà
o przyznanie Êrodków finansowych na odnowienie
szlaków turystycznych na terenie miasta Ciechocinka,
których ogólna d∏ugoÊç wynosi ok. 50 km. W zwiàz-
ku ze zbli˝ajàcym si´ okresem jesiennym i w zwiàzku
z tym niesprzyjajàcymi warunkami atmosferycznymi,
uzgodniono, ̋ e prace zwiàzane z odnowieniem szlaków

przeprowadzone zostanà etapowo - jesienià br. i wio-
snà roku przysz∏ego. Burmistrz podjà∏ decyzj´, ˝e w
roku bie˝àcym przeznaczy na ten cel kwot´ 1.500 z∏,
która pozwoli na odnowienie prawie 19 km szlaków.
Z kolei wiosnà 2014 r. Burmistrz przeka˝e kolejne
Êrodki finansowe na odnowienie pozosta∏ych odcinków
szlaków turystycznych.

Rozstrzygni´ty zosta∏ kolejny przetarg na budow´
nawierzchni i odwodnienia - tym razem ul. Lipowej.
Do przetargu przystàpi∏y 3 firmy:

- Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Us∏ugowe AFFABRE
Sp. z o.o. z Bydgoszczy z cenà 915.867,84 z∏ brutto,

- Przedsi´biorstwo Przemys∏u Betonów „Prefabet”
Bia∏e B∏ota z cenà 760.990,55 z∏ brutto,

- Handel i Us∏ugi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan
Karen Wielgie z cenà 763.487,83 z∏ brutto.

Burmistrz podjà∏ decyzj´ o wyborze oferty Przed-

si´biorstwa Przemys∏u Betonów „Prefabet” i podpisa∏
stosownà umow´.

Informujemy tak˝e o planowanej realizacji kolejnej
inwestycji drogowej zwiàzanej z budowà przy∏àczy
kanalizacji deszczowej i nawierzchni fragmentu ulicy
Polnej po∏o˝onej wzd∏u˝ Sanatorium Krystynka i od-
cinka drogi ∏àczàcego t´ drog´ z ulicà S∏owackiego.
Zadanie to Samorzàd Ciechocinka planuje zrealizowaç
do koƒca bie˝àcego roku.

Budujemy kolejnà drog´

Odnowienie szlaków turystycznych
na terenie Ciechocinka


