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

1. Przyj´to informacje Burmistrza Ciechocinka
o wykonaniu uchwa∏ podj´tych na XXXIII sesji.

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

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

4. Uchylono uchwa∏´ w sprawie zasad gospodaro-
wania lokalami u˝ytkowymi znajdujàcymi si´ w zaso-
bach gminy miejskiej Ciechocinek.

5. Uchylono uchwa∏´ okreÊlajàcà zasady wspó∏pracy
samorzàdu Ciechocinka z organizacjami pozarzàdo-
wymi oraz tryb post´powania o udzielenie dotacji
na realizacj´ zadaƒ, a tak˝e uchwa∏y w sprawie zasad
udzielania, kontroli wydatkowania i rozliczania dotacji
otrzymywanych z bud˝etu miasta przez organizacje
pozarzàdowe prowadzàce dzia∏alnoÊç po˝ytku publicz-
nego i realizujàce zadania nale˝àce do sfery zadaƒ pu-
blicznych.

6. OkreÊlono tryb post´powania o udzielenie dotacji
na inne zadania gminy miejskiej Ciechocinek ni˝ okre-
Êlone w ustawie o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonywania zleconego zadania.

Zapoznano si´ z informacjami i sprawozdaniami
dotyczàcymi:

- realizacji bud˝etu gminy za I pó∏rocze 2013 roku,
- kszta∏towania si´ Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Miasta Ciechocinka na lata 2013-2019,
- dzia∏alnoÊci Komisji Rewizyjnej w I pó∏roczu 2013

roku,
- stanu bezrobocia w powiecie aleksandrowskim

i mieÊcie Ciechocinek,
- przygotowania szkó∏ i przedszkoli do nowego

roku szkolnego,
- stanu technicznego budynków komunalnych,

- zadania pn. „Odnowa funkcji publicznych zde-
gradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocin-
ku”,

- stanu technicznego rowów melioracyjnych.

Z kolei 27 wrzeÊnia 2013 roku odby∏a si´ XXXV
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której
Burmistrz przed∏o˝y∏ projekt uchwa∏y w sprawie za-
liczenia ciechociƒskich ulic do kategorii dróg gminnych,
których wczeÊniej Rada Powiatu nie planowa∏ przekazaç
gminie miejskiej Ciechocinek. WÊród nich znalaz∏y si´
m.in. ulice: Wo∏uszewska, Nieszawska i Aleja 700-lecia.
JesteÊmy pewni, ˝e to bardzo dobra informacja dla mie-
szkaƒców nieruchomoÊci po∏o˝onych wd∏u˝ tych od-
cinków dróg, bowiem zgodnie z informacjà przeka-
zanà Burmistrzowi przez Starost´ Aleksandrowskiego,
Zarzàd Powiatu nie planowa∏ w najbli˝szych latach
jakichkolwiek dzia∏aƒ inwestycyjnych w obszarze tych
dróg ze wzgl´du na s∏abà kondycj´ finansowà powiatu.
Przej´cie tych dróg z poczàtkiem 2014 roku do zasobów
gminy pozwoli na sukcesywne rozwiàzywanie proble-
mów odwadniania i budowy nawierzchni przej´tych
odcinków ulic.

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.
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