
Podczas XXXVIII sesji, która odby∏a si´ 30 grudnia
2013 r., ciechociƒscy radni jednog∏oÊnie przyj´li bud˝et
na rok 2014!

W projekcie bud˝etu na 2014 rok przyj´te zosta-
∏y dochody bud˝etowe w wysokoÊci 36.162.265 z∏,
z podzia∏em na dochody bie˝àce: 33.803.515 z∏ i do-
chody majàtkowe: 2.358.750 z∏. Wydatki bud˝etowe
okreÊlone zosta∏y w wysokoÊci 46.818.107 z∏, w tym
wydatki bie˝àce: 31.249.651 z∏, a wydatki majàtkowe:
15.568.456 z∏. Kwota w tej wysokoÊci zosta∏a przezna-
czona na realizacj´ inwestycji i zakupy inwestycyjne.
Ustalony deficyt bud˝etowy na rok 2014 wyniesie
10.655.842 z∏ i zgodnie z przyj´tym za∏o˝eniem pokry-
ty zostanie przychodami z tytu∏u wolnych Êrodków
pochodzàcych z rozliczeƒ kredytów i po˝yczek w kwo-
cie 5.655.842 z∏ oraz kredytem bankowym zaciàgni´-
tym na rynku krajowym w wysokoÊci 5.000.000 z∏.
W przedstawionym projekcie zapisano tak˝e Êrodki
finansowe na wykup obligacji komunalnych w wyso-
koÊci 2.145.000 z∏.

W projekcie bud˝etu roku 2014 utworzone zosta∏y:
rezerwa ogólna w kwocie 158.000 z∏ oraz rezerwa ce-
lowa na realizacj´ zadaƒ z zakresu zarzàdzania kryzyso-
wego w kwocie 92.000 z∏.

Po raz pierwszy w projekcie bud˝etu zapisane zo-
sta∏y dochody i wydatki zwiàzane z gospodarkà odpada-
mi, które zaplanowano odpowiednio w wysokoÊci:
1.120.000 z∏ i 1.299.002 z∏. Na podkreÊlenie zas∏uguje
fakt, ˝e po raz pierwszy Êrodki finansowe dla wszyst-
kich jednostek, poza Miejskim Centrum Kultury, zosta-
∏y zaplanowane w pe∏nych wysokoÊciach w stosunku
do z∏o˝onych planów bud˝etów tych placówek na rok
2014. Niewielka korekta wprowadzona do planu bud-
˝etu Miejskiego Centrum Kultury wynika∏a wy∏àcznie
z faktu przyj´cia kwoty bazowej, która uwzgl´dnia∏a
wyposa˝enie placówki, co zrealizowane zosta∏o w koƒ-
czàcym si´ roku bud˝etowym. PodkreÊliç warto fakt,
˝e wszystkie instytucje, które realizujà zadania z obszer-
nego katalogu zadaƒ gminnych, otrzyma∏y dotacj´
praktycznie w 100% w stosunku do wnioskowanych
kwot. A dla jednostek niezaliczanych do sektora finan-
sów publicznych, jak Êwietlice socjoterapeutyczne
czy stowarzyszenia sportowe, zaplanowane zosta∏y
Êrodki finansowe mo˝liwe do otrzymania w procedu-
rach konkursowych.

Podobnie jak w latach ubieg∏ych, tak˝e w projekcie
bud˝etu na 2014 rok, znaczàcà pozycj´ stanowià Êrodki
na realizacj´ zadaƒ inwestycyjnych i remontowych.
Dokonujàc wyboru zadaƒ, a uwzgl´dnionych zosta∏o
ponad 75% z proponowanych we wnioskach, przyj´to
zasad´: po pierwsze - kontynuacja rozpocz´tych inwes-
tycji, po drugie - uj´cie zadaƒ, dla których w roku bie-
˝àcym lub w roku poprzednim opracowane zosta∏y

projekty techniczne, po trzecie: zadania majàce istotne
znaczenie dla uk∏adu komunikacyjnego miasta, bezpie-
czeƒstwa, poprawy wizerunku i atrakcyjnoÊci miasta.

WÊród tych zadaƒ zaproponowano mi´dzy innymi:
- dokoƒczenie budowy nawierzchni wraz z odwod-

nieniem i wykonaniem kanalizacji sanitarnej ul. Piasko-
wej (od osiedla Zwiàzkowców do osiedla Rewersowo),

- przebudow´ nawierzchni ul. T´˝niowej, ˚elaznej,
Broniewskiego, Sportowej wzd∏u˝ t´˝ni nr 2,

- przebudow´ nawierzchni wraz z odwodnieniem
ul. Ch∏opickiego, cz´Êci ul. Topolowej do Lipowej
i fragmentu ul. Stawowej (w tej ostatniej wykonana
zostanie tak˝e kanalizacja sanitarna i oÊwietlenie),

- budowa nawierzchni i kolektora deszczowego
ul. Kwiatowej.

Znaczàcà pozycj´, bo wynoszàcà 1,5 mln z∏, zapro-
ponowano na przebudow´ nawierzchni i budow´ od-
wodnienia dla ul. Nieszawskiej i cz´Êci Al. 700-lecia,
które z poczàtkiem nadchodzàcego roku, podobnie
jak ponad 13 km innych, dotàd powiatowych dróg,
stanà si´ w∏asnoÊcià Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Zaplanowane zosta∏y te˝ Êrodki finansowe na bu-
dow´ i modernizacj´ chodników, wÊród nich najwa˝-
niejsze zadania to dokoƒczenie przebudowy nawierz-
chni alejek i placów w obszarze parku Sosnowego
i w Parterach Hellwiga. Wykonane te˝ zostanà chodni-
ki przy ul. Wo∏uszewskiej, Kazimierza Wielkiego, Lip-
nowskiej (w kierunku Wis∏y), Okr´˝nej i Mickiewicza
(do budynku komunalnego).

W celu poprawy bezpieczeƒstwa mieszkaƒców i goÊ-
ci uzdrowiska w bud˝ecie zapisane zosta∏y Êrodki fi-
nansowe na rozbudow´ systemu monitoringu, urucho-
mienie nowych punktów kamerowych w obszarze
parku T´˝niowego i na terenach rekreacyjnych po∏o-
˝onych od strony ul. Staszica. Przewidziana jest tak˝e
budowa w∏asnego oÊwietlenia (uniezale˝niajàc si´
od spó∏ki Energa-OÊwietlenie) wzd∏u˝ ul. Kolejowej,
Warzelnianej i Staszica. Punkty Êwietlne rozb∏ysnà
te˝ w obszarze Parterów Hellwiga. W roku 2014 po-
wstanà projekty budowlane dla budowy w∏asnego oÊ-
wietlenia (do realizacji w roku 2015) w ciàgach ulicz-
-nych ul. Broniewskiego, Stra˝ackiej, Stolarskiej,
Hermanowskiego, Przejazd, Granicznej, drogi
dojazdowej do cmentarza komunalnego.

Wa˝nym zadaniem b´dzie bez wàtpienia zagospoda-
rowanie skweru zielonego po∏o˝onego przy Teatrze
Letnim i placu przed budynkiem kina „Zdrój”. W bud-
˝ecie zapisane zosta∏y tak˝e Êrodki finansowe na bu-
dow´ dwóch szaletów miejskich. Istotnym do realizacji
w nowym bud˝ecie b´dzie zadanie zwiàzane z wykona-
niem budynku komunalnego, w którym znajdzie si´
21 mieszkaƒ. T´ inwestycj´ Gmina b´dzie realizowaç
wspólnie z CTBS-em, który planuje wybudowanie 15-
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Bud˝et
na rok 2014 przyj´ty jednog∏oÊnie!
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Burmistrz Miasta Ciechocinka, dzia∏ajàc w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./) informuje, ˝e na tablicy
og∏oszeƒ w siedzibie Urz´du Miasta Ciechocinek przy ul. Kopernika 19 oraz na stronie internetowej
www.ciechocinek.bipst.pl, zosta∏y wywieszone wykazy dot. nieruchomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç Gminy
Ciechocinek, przeznaczonych do sprzeda˝y.
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tu mieszkaƒ. W roku 2014 dobiegnie zapewne koƒca
inwestycja pod nazwà „Odnowa funkcji publicznych
zdegradowanych terenów uzdrowiskowych”, otwierajàc
wreszcie mo˝liwoÊç korzystania z terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych dla wszystkich preferujàcych aktywny
wypoczynek.

Warto podkreÊliç, i˝ Êrodki finansowe przeznaczo-
ne na inwestycje w kwocie 19.897.226 z∏, stanowià
a˝ 33,25% ca∏ego bud˝etu, co w zderzeniu z faktem,
i˝ b´dzie on realizowany w dobie wcià˝ odczuwalnego

kryzysu gospodarczego, jest posuni´ciem wymagajàcym
szczególnej pracy i ciàg∏ych zabiegów o Êrodki ze êró-
de∏ zewn´trznych. Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier-
˝ewicz wyrazi∏ jednak przekonanie, ˝e bud˝et ten zo-
stanie zrealizowany, wp∏ywajàc na popraw´ znaczenia
i atrakcyjnoÊci naszego miasta.

Pe∏en tekst uchwa∏y bud˝etowej dost´pny jest
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Miasta (www. ciechocinek.bipst.pl).

      Red.

Tradycyjnie z poczàtkiem roku ciechociƒski magi-
strat kieruje zaproszenia do sk∏adania ofert na opraco-
wanie projektów technicznych dla zadaƒ, których re-
alizacj´ zaplanowano w roku bie˝àcym bàdê 2015.
W pierwszej kolejnoÊci powstanà projekty techniczne
dla zadaƒ: „Budowa oÊwietlenia w Parterach Hellwiga”,
„Budowa punktów Êwietlnych mi´dzy kempingiem
a ulicà Wo∏uszewskà”, „Budowa oÊwietlenia drogi do-
jazdowej do cmentarza komunalnego”, „Przebudowa
oÊwietlenia ulicznego ulicy Stolarskiej, Stra˝ackiej,
Broniewskiego, Hermanowskiego i Przejazd”, „Przebu-
dowa nawierzchni ul. Broniewskiego”, „Przebudowa
nawierzchni ul. ˚elaznej”, „Budowa nawierzchni
ul. Kwiatowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczo-

wej”, „Zagospodarowanie terenu po dawnym torowis-
ku na odcinku od Placu Gdaƒskiego do ul. Staszica”,
„Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej wzd∏u˝ t´˝ni
nr 2”, „Przbudowa nawierzchni dróg dojazdowych
do drugiego rz´du posesji zlokalizowanych wzd∏u˝
ulicy Traugutta”, „Przebudowa nawierzchni cz´Êci
ul. Topolowej i pod∏àczenia z ulicà Lipowà wraz z od-
wodnieniem”.

Zgodnie z przyj´tym harmonogramem, w pierw-
szym pó∏roczu bie˝àcego roku opracowane zostanà
dokumentacje i uzyskane pozwolenia na budow´,
a wi´kszoÊç powy˝szych inwestycji zrealizowanych zo-
stanie w drugim pó∏roczu bie˝àcego roku.

Nowy rok inwestycyjny rozpocz´ty

Jako pierwsi informujemy, ze staraniem burmistrza
naszego miasta, Ciechocinek odwiedzà w bie˝àcym
roku dwa znane i lubiane zespo∏y muzyczne. Na poczàt-
ku wakacji - 29 czerwca 2014 r. odb´dzie si´ koncert
zespo∏u Pectus, a 29 sierpnia w koncercie na zakoƒcze-

nie lata dla mieszkaƒców i goÊci uzdrowiska wystàpi
zespó∏ Enej. Umowy z managerami obu zespo∏ów zo-
sta∏y ju˝ podpisane. B´dziemy oczekiwaç na wyst´py
tych znanych i lubianych muzyków!

B´dzie si´ dzia∏o!

Mamy dobrà informacj´ dla numizmatyków i osób
zbierajàcych monety. Burmistrz podpisa∏ umow´ z men-
nicà polskà na wykonanie projektu i dostaw´ duka-
tów lokalnych w nak∏adzie 10 tysi´cy sztuk o nominale
7 solarów ciechociƒskich. Dukat wykonany b´dzie

z bimetalu w dwóch kolorach: srebrno-miedzianym.
Realizacja powy˝szego zamówienia kosztowaç b´dzie
23 tys. z∏ netto. Dukaty pojawià si´ w sprzeda˝y przed
sezonem letnim 2014 r.

Solar ciechociƒski znów na rynku


