
Rozpoczynajàca si´ w∏aÊnie nowa perspektywa finansowa 2014-2020 to szansa na pozyskanie
znaczàcych Êrodków na realizacj´ inwestycji, których oczekujà mieszkaƒcy miast i gmin.

W bie˝àcym roku kalendarzowym odby∏y si´ ju˝
dwie sesje Rady Miejskiej.

27 stycznia 2014 r. w sali konferencyjnej
Urz´du Miasta mia∏a miejsce XXXIX sesja. Podj´to
nast´pujàce uchwa∏y:

1. Przyj´to informacje Burmistrza Ciechocinka o wy-
konaniu uchwa∏ podj´tych na XXXVIII sesji.

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

3. Uchylono uchwa∏´ w sprawie podwy˝szenia kry-
terium dochodowego uprawniajàcego do przyznania
pomocy w formie posi∏ku dla osób przekraczajàcych
kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy spo∏ecznej.

4. Podwy˝szono kryterium dochodowe uprawnia-
jàce do przyznania pomocy w zakresie do˝ywiania
w formie Êwiadczenia pieni´˝nego na zakup posi∏ku
lub ̋ ywnoÊci dla osób obj´tych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin pn. „Pomoc Paƒstwa
w zakresie do˝ywiania” na lata 2014-2020.

Z kolei 24 lutego 2014 r. odby∏a si´ XL sesja
Rady Miejskiej. Podj´to nast´pujàce uchwa∏y:

1. Przyj´to informacje Burmistrza Ciechocinka o wy-
konaniu uchwa∏ podj´tych na XXXIX sesji.

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

3. Zaktualizowano za∏o˝enia do planu zaopatrzenia
miasta Ciechocinka w ciep∏o, energi´ elektrycznà i pa-
liwa gazowe.

4. Wyra˝ono wol´ wspó∏pracy pomi´dzy Gminà
Miejskà Ciechocinek a gminami tworzàcymi Miejskie
Obszary Funkcjonalne Bydgoszczy i Torunia przy re-

alizacji zadaƒ przewidzianych dla Zwiàzku Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych.

5. Wyra˝ono zgod´ na przystàpienie Gminy Miejs-
kiej Ciechocinek do lokalnej grupy dzia∏ania Stowarzy-
szenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

6. Zmieniono uchwa∏´ w sprawie ustalania przed-
miotu dzia∏ania sta∏ych Komisji Rady Miejskiej Ciecho-
cinka.

Zapoznano si´ z informacjami i sprawozdania-
mi dotyczàcymi:

- dzia∏alnoÊci komisji sta∏ych Rady Miejskiej za 2013
rok,

- stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
na terenie dzia∏ania Komisariatu Policji w Ciechocinku
oraz skutecznoÊci dzia∏ania Policji za 2013 rok,

- wysokoÊci Êrednich wynagrodzeƒ nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szko∏ach prowadzonych przez Gmin´ Miejskà Cie-
chocinek,

- analizy przebiegu robót inwestycyjnych i publicz-
nych w 2013 r.,

- problematyki zarzàdzania kryzysowego w mieÊcie,
- stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego

Ciechocinka,
- stanu technicznego rowów melioracyjnych,
- zadania pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegra-

dowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku.
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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Sesje Rady Miejskiej
Ciechocinka

Jednà z nowych p∏aszczyzn ubiegania si´ o pienià-
dze z Unii Europejskiej sà Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ZIT). Niestety podczas wyodr´bniania
w naszym regionie obszaru, na którym by∏yby realizo-
wane zadania w ramach wspomnianych ZIT, pod uwa-
g´ wzi´te zosta∏y dwie metropolie: Bydgoszcz i Toruƒ
oraz cz´Êç powiatów zlokalizowanych g∏ównie wokó∏
Bydgoszczy. Jako subregiony potraktowano Inowro-

c∏aw, Grudziàdz i W∏oc∏awek. Tak by∏a decyzja Ministra
Rozwoju Regionalnego, a t´ propozycj´ wst´pnie za-
akceptowa∏ samorzàd województwa kujawsko-pomors-
kiego. W granicach Bydgosko-Toruƒskiego Obszaru
Funkcjonalnego (BTOF) nie znalaz∏ si´ powiat aleksan-
drowski. Stàd wspólna inicjatywa burmistrzów: Aleksan-
drowa Kujawskiego, Ciechocinka oraz wójta gminy
Aleksandrów do∏àczenia do BTOF-u trzech gmin z na-

Szansa dla regionu

WIEÂCI Z RATUSZAWIEÂCI Z RATUSZA



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

Adamczyk Grzegorz 17.02.2014 r. 02.06.2014 r. 08.09.2014 r.

Bonowicz W∏adys∏aw 24.02.2014 r. 09.06.2014 r. 15.09.2014 r.

Draheim Jerzy 03.03.2014 r. 16.06.2014 r. 22.09.2014 r.

Drobniewska Klara 10.03.2014 r. 23.06.2014 r. 29.09.2014 r.

Jaworski Dariusz 17.03.2014 r. 30.06.2014 r. 06.10.2014 r.

KanaÊ Pawe∏ 24.03.2014 r. 07.07.2014 r. 13.10.2014 r.

Marjaƒski Wojciech 31.03.2014 r. 14.07.2014 r. 20.10.2014 r.

Ró˝aƒski Bartosz 07.04.2014 r. 21.07.2014 r. 27.10.2014 r.

Rytter Karolina 14.04.2014 r. 28.07.2014 r.

Satora Miros∏aw 13.01.2014 r.  28.04.2014 r. 04.08.2014 r.

Szcz´sny Piotr 20.01.2014 r. 05.05.2014 r. 11.08.2014 r.

Âwieczkowski Waldemar 27.01.2014 r. 12.05.2014 r. 18.08.2014 r.

Wilewska-Ko∏omyjec Maria 03.02.2014 r. 19.05.2014 r. 25.08.2014 r.

Zieliƒski Wojciech 10.02.2014 r. 26.05.2014 r. 01.09.2014 r.
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szego powiatu do obszaru toruƒskiego.
Wspólne wystàpienie do Prezydenta Torunia zosta-

∏o przychylnie ocenione nie tylko przez samorzàd te-
go miasta, ale równie˝ przez zarzàd województwa
kujawsko-pomorskiego. Dla naszych gmin to szansa
na bycie wa˝nym zapleczem w ramach Obszaru Fun-
kcjonalnego. W∏àczenie zaÊ miast i gmin z powiatu
aleksandrowskiego do obszaru toruƒskiego stanowiç
b´dzie element zwi´kszajàcy promocj´ partnerskiego
modelu wspó∏pracy jednostek administracyjnych ob-
szarów miejskich i wiejskich. Poniewa˝ wszelkie pro-
pozycje do ZIT-u powinny byç uwzgl´dnione w Strate-
gii Powiatu, burmistrz zaproponowa∏ wst´pne pro-
pozycje, z którymi Ciechocinek wystàpi∏ do samorzàdu
wojewódzkiego o w∏àczenie do BTOF-u:

1. Wznowienie po∏àczenia kolejowego na trasie
Aleksandrów Kuj. - Ciechocinek.

2. Realizacja zadaƒ w zakresie infrastruktury, tj. bu-
dowa kanalizacji deszczowej, budowa nawierzchni
w obszarze dróg ∏àczàcych:

- Nieszawa - Ciechocinek - Racià˝ek (ul. Nieszawska,
Al. 700-lecia),

- Ot∏oczyn - Ciechocinek (ul. Wo∏uszewska).
3. Budowa Centrum Edukacji i Rekreacji dla dzieci

i m∏odzie˝y, które by∏oby obszarem aktywnego wypo-
czynku, a w jego sk∏ad wesz∏oby muzeum multime-
dialne.

4. Budowa tras turystycznych na obszarze powiatu
aleksandrowskiego wraz z elementami infrastruktury

towarzyszàcej (np. pola biwakowe, miejsca postojowe,
trasy widokowe, wypo˝yczalnie rowerów, itp.)

5. Uzdrowisko Ciechocinek jako marka powiatu
aleksandrowskiego w zakresie turystyki zdrowotnej,
rekreacji, rehabilitacji i wypoczynku wymaga realizacji
zadaƒ z zakresu np. rewitalizacji obszarów parkowych,
tworzenia enklaw zapewniajàcych wypoczynek czy no-
we atrakcje (odtworzenie w parku Zdrojowym palmiar-
ni, po∏àczone np. z funkcjà kafeterii lub galerii, itp.).

6. Stworzenie wspólnie z jednà z wy˝szych uczelni
województwa kujawsko-pomorskiego Wydzia∏u Fizjo-
terapii (po likwidacji Medycznego Studium Fizjoterapii
zauwa˝alny staje si´ deficyt specjalistów w tej dziedzi-
nie).

7. Stworzenie Powiatowego Programu Ratownictwa
Medycznego, który pozwoli∏by na skuteczniejsze dzia-
∏ania w przypadkach koniecznoÊci niesienia pomocy
osobom potrzebujàcym.

8. Opracowanie planu ograniczenia emisji CO2
na terenie powiatu poprzez kompleksowe dzia∏ania
zwiàzane z gazyfikacjà, modernizacjà oÊwietlenia.

9. Ciechocinek jako centrum kulturalne powiatu
poprzez organizacj´ nowych, wspólnych z innymi sa-
morzàdami, projektów artystycznych s∏u˝àcych pro-
mocji regionu Kujaw czy Województwa Kujawsko-Po-
morskiego.

Jest o co walczyç! W ramach ZIT alokacja Êrodków
finansowych wynieÊç ma ponad 600 mln z∏!

     Leszek Dzier˝ewicz


