
16 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej
Urz´du Miasta odby∏a si´ XLIII sesja Rady Miejskiej.

Podj´to nast´pujàce uchwa∏y:
1. Przyj´to informacje Burmistrza Ciechocinka

o wykonaniu uchwa∏ podj´tych na XLII sesji.
2. Przyj´to informacje Burmistrza Ciechocinka

o dzia∏alnoÊci mi´dzy sesjami Rady Miejskiej.
3. Rozpatrzono i zatwierdzono  sprawozdanie fi-

nansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud˝etu
 Gminy Miejskiej Ciechocinek za 2013 rok.

4. Zmieniono uchwa∏´ w sprawie uchwalenia bud-
˝etu miasta Ciechocinka na 2014 rok.

5. Wniesiono majàtek gminy Ciechocinek do Miejs-
kiego Przedsi´biorstwa Wodociàgów i Kanalizacji - Spó∏-
ka z o.o. w Ciechocinku.

6. Zmieniono uchwa∏´ nr XXXI/255/13 Rady Miejs-
kiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie us-
talenia cen za korzystanie z campingu po∏o˝onego
przy ul. Kolejowej.

7. Przystàpiono do realizacji projektu pn. „Edukacja
- najlepsza inwestycja” w ramach Programu Operacyj-
nego Kapita∏ Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykszta∏cenia
i kompetencji w regionach, Dzia∏anie 9.1 Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoÊci
us∏ug edukacyjnych Êwiadczonych w systemie oÊwiaty,
Poddzia∏anie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dost´pie do edukacji
oraz zmniejszanie ró˝nic w jakoÊci us∏ug edukacyjnych.

Zapoznano si´ z informacjami i sprawozdania-
mi dotyczàcymi:

- dzia∏alnoÊci Miejskiego Przedsi´biorstwa Energe-
tyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechocinku za 2013 rok;

- dzia∏alnoÊci Komunalnego Przedsi´biorstwa U˝y-
tecznoÊci Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. w Ciecho-
cinku za 2013 rok;

- dzia∏alnoÊci  Miejskiego Przedsi´biorstwa Wodo-
ciàgów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku za 2013
rok;

- dzia∏alnoÊci Ciechociƒskiego Towarzystwa Bu-
downictwa Spo∏ecznego Sp. z o.o. W Ciechocinku
za 2013 rok;

- dzia∏alnoÊci Zgromadzenia Zwiàzku Gmin Ziemi
Kujawskiej w 2013 r.;

- dzia∏alnoÊci Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Tu-
rystycznej w 2013 r.;

- dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia Gmin Uzdrowisko-
wych RP w 2013 r.;

- dzia∏alnoÊci Zwiàzku Miast Polskich w 2013 r.;
- dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia Zdrowych Miast Pols-

kich w 2013 r.;
- dzia∏alnoÊci Zwiàzku Miast NadwiÊlaƒskich za

2013 r;
- stanu technicznego rowów melioracyjnych;
- zadania pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegra-

dowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”.

Najwa˝niejszym punktem podczas XLIII sesji
Rady Miejskiej Ciechocinka by∏o udzielenie abso-

lutorium Burmistrzowi Leszkowi Dzier˝ewiczowi
za realizacj´ ubieg∏orocznego bud˝etu. Radni wy-
s∏uchali sprawozdania Burmistrza, które zamieszcza-
my poni˝ej. Za udzieleniem absolutorium g∏osowa∏o
8 radnych, a 6 wstrzyma∏o si´ od g∏osu. Jeden z radnych
nie by∏ obecny podczas sesji.

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.

Wysoka Rado!
W przed∏o˝onym Paƒstwu sprawozdaniu z wykonania

bud˝etu miasta za 2013 r., w sposób niezwykle szczegó∏owy
omówione zosta∏y wszelkie dzia∏ania Zarzàdu Miasta do-
tyczàce realizacji uchwa∏y bud˝etowej z 28 grudnia 2012 r.
Przypomn´ tylko, ˝e w uchwale bud˝etowej na 2013 rok
okreÊlono:

- dochody bud˝etowe w wysokoÊci 34.769.700,00 z∏,
- wydatki bud˝etowe w wysokoÊci 40.174.380,00 z∏,
- deficyt bud˝etowy zaplanowano w wysokoÊci

5.404.680,00 z∏, wskazujàc êród∏a jego pokrycia z tytu∏u:
zaanga˝owania wolnych Êrodków z lat poprzednich
1.933.418,00 z∏ i nadwy˝ek bud˝etowych z lat ubieg∏ych
3.471.262,00 z∏.

W wyniku zmian bud˝etowych na przestrzeni 2013 ro-
ku plan bud˝etu miasta ukszta∏towa∏ si´ na poziomie:

- dochody bud˝etowe 41.846.210,19 z∏,
- wydatki bud˝etowe 43.751.339,19 z∏,
- a planowany deficyt bud˝etowy uleg∏ obni˝eniu do

kwoty 1.905.138,00 z∏.
èród∏em jego pokrycia sà wolne Êrodki z tytu∏u

rozliczenia kredytów i po˝yczek.
Realizacja bud˝etu 2013 r. przebieg∏a nast´pujàco:
- dochody bud˝etowe wykonano w wysokoÊci

42.482.529,83 z∏; zrealizowano je w 101,52% w stosunku
do planu,

- wydatki bud˝etowe wykonano w kwocie 39.476.754,31
z∏, a ich realizacja w stosunku do planu wynios∏a 90,23%.
W okresie sprawozdawczym osiàgni´ta zosta∏a nadwy˝ka
bud˝etu w wysokoÊci 3.005.775,52 z∏, przy planowanym
deficycie wysokoÊci 1.905.138,00 z∏.

Na dzieƒ 31 grudnia 2013 r. (po rozliczeniu bud˝etu)
Gmina posiada∏a wolne Êrodki w wysokoÊci 12.757.140,67
z∏. Gwarantujà one pokrycie planowanego bud˝etu 2014 r.
i sp∏at´ zobowiàzaƒ z tytu∏u emisji obligacji komunalnych
przypadajàcych na 2014 rok (Do pe∏nego zbilansowania
tych zobowiàzaƒ brakuje zaledwie  43.701,33 z∏).

Mam nadziej´, ˝e dokonujàc obiektywnej oceny dzia∏aƒ
zwiàzanych z realizacjà bud˝etu przeze mnie i podleg∏ych
mi pracowników jednostek administracyjnych oraz praco-
wników Urz´du Miejskiego, ocenicie Paƒstwo pozytywnie
realizacj´ wszystkich zadaƒ zapisanych w uchwale bud˝e-
towej 2013 r.

Tradycyjnie  bardzo znaczàce Êrodki finansowe, tak
jak ka˝dego roku, wydatkowane zosta∏y na realizacj´ za-
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daƒ inwestycyjnych o charakterze komunalnym. Wykonane
zosta∏y nowe nawierzchnie dróg:

- ul. KoÊciuszki, Rolnej, Stawowej ( na odcinku od Na-
rutowicza do granicy z dzia∏kà prywatnà) wraz z regulacjà
istniejàcych urzàdzeƒ,

- przebudowa ul. S∏oƒsk Górny wraz z odwodnieniem
(na odcinku od S∏oƒskiej do Lipnowskiej), odga∏´zienia
ul. Polnej (przy sanatorium „Krystyna”) do S∏owackiego,

- budowa nawierzchni ul. Lipowej wraz z odwodnieniem
( choç rozliczenie tego zadania przypad∏o na rok  2014 r.),

- przebudowa nawierzchni ul. T´˝niowej (na odcinku
od Poprzecznej do Alei Pojednania),

- budowa pieszojezdni mi´dzy campingiem a ul. Wo∏u-
szewskà,

- budowa nawierzchni ul. Piaskowej wraz z odwodnie-
niem i budowà kanalizacji sanitarnej (choç tutaj cz´Êciowa
p∏atnoÊç przypada∏a na rok 2014 r.),

- utwardzenie p∏ytami a˝urowymi nawierzchni drogi
bocznej od ul. Wo∏uszewskiej.

¸àcznie na przestrzeni okresu sprawozdawczego na in-
westycje drogowe wydatkowana zosta∏a kwota 4.778.407,75
z∏. W okresie tym na inwestycje w zakresie budowy chodni-
ków przeznaczono kwot´ 101.090,51 z∏, na remonty bie˝à-
ce chodników 307.784,79 z∏.

W tym miejscu nale˝y wspomnieç o wspólnej realizacji
zadania „Budowa Êcie˝ek rowerowych” w ramach Zwiàzku
Gmin Ziemi Kujawskiej, na które w ubieg∏ym roku wydat-
kowana zosta∏a kwota 78.273,79 z∏ (ca∏kowity koszt udzia-
∏u finansowego gminy Miejskiej Ciechocinka w realizacji
ciechociƒskiego odcinka Êcie˝ek rowerowych wyniós∏
256.404,55 z∏).

Istotnà pozycj´ w bud˝ecie stanowi dzia∏ Gospodarka
Mieszkaniowa. Na realizacje zadaƒ z tego dzia∏u wydatko-
wano 1.191.112,48 z∏ z przeznaczeniem na:

- zak∏ady gospodarki komunalnej,
- pozosta∏à dzia∏alnoÊç - utrzymanie substancji miesz-

kaniowej, remonty,
- jednostki obs∏ugi gospodarki komunalnej,
- gospodark´ gruntami i nieruchomoÊciami.
W ubieg∏ym roku rozpocz´∏y si´ prace projektowe do-

tyczàce planowanej (a rozpocz´tej  w bie˝àcym roku) bu-
dowy obiektu wielomieszkaniowego zawierajàcego 21 mie-
szkaƒ komunalnych i 15 mieszkaƒ CTBS na wynajem.

Kwot´ 4.077.224,48 z∏ wydatkowano na realizacj´ za-
daƒ dzia∏u 750 - Administracja publiczna. W ramach tych
Êrodków realizowane by∏y:

- zadania dotyczàce utrzymania etatów: kierownika
USC, ewidencji ludnoÊci, dzia∏alnoÊci gospodarczej, OC (te
etaty w znacznej cz´Êci finansowane sà z dotacji Urz´du
Wojewódzkiego),

- dotacja Starostwa - Powiatowa Komisja Urbanistyczno-
Architektoniczna,

- koszty utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej,
- koszty utrzymania i funkcjonowania Urz´du Miejs-

kiego,
- promocja Gminy,
- dzia∏alnoÊç pozosta∏a (utrzymanie Gazety Samorzà-

dowej, sk∏adki na stowarzyszenia, w których Gmina jest
cz∏onkiem).

Jak moja pami´ç si´ga, samorzàd Ciechocinka przyk∏a-
da∏ szczególnà rol´ do realizacji zadaƒ zwiàzanych z oÊwia-
tà i wychowaniem. W roku sprawozdawczym na ten zakres
dzia∏ania wydatkowano kwot´ 8.816.255,32 z∏ (przy sub-
wencji oÊwiatowej 4.233.838,00 z∏). Jak widaç, ta dyspropor-
cja pomi´dzy rzeczywistymi kosztami utrzymania placó-
wek oÊwiatowych a subwencjà oÊwiatowà, w tej chwili ju˝
wzros∏a do kwoty znacznie przekraczajàcej  50% w odnie-
sieniu do przyznanej subwencji. Prawid∏owo funkcjonujàce
placówki oÊwiatowe, stwarzanie w∏aÊciwych warunków

nauki i pracy, unowoczeÊnianie placówek, doposa˝enie
ich w pomoce naukowe, ciàg∏e zabiegi o popraw´ bezpie-
czeƒstwa dzieci i m∏odzie˝y, podnoszenie kwalifikacji na-
uczycieli, to podstawowe dzia∏ania ciechociƒskiego samo-
rzàdu i dyrektorów placówek oÊwiatowych. Chcia∏bym
jednoczeÊnie zwróciç uwag´ na zrealizowane ka˝dego roku
zadania gospodarcze, które wp∏ywajà na popraw´ funkcjo-
nalnoÊci i atrakcyjnoÊci placówek, i tworzà coraz lepsze
warunki nauki i pracy. Pozwólcie Paƒstwo, ̋ e tylko has∏owo
wymieni´ niektóre z nich:

Szko∏a Podstawowa nr 1
- remont sali zaj´ç wyrównawczych,
- remont gabinetu pedagoga szkolnego,
- remont klasy przyrodniczej,
- malowanie Izby Tradycji,
- wykonanie generalnego remontu sekretariatu szko∏y,
- wykonanie remontów bie˝àcych;
Publiczne Gimnazjum
- dokoƒczenie remontu w zakresie termomodernizacji

cz´Êci administracyjnej budynku szko∏y,
- remont ∏azienki pod kàtem przystosowania do potrzeb

osób niepe∏nosprawnych,
- dostawa i monta˝ zestawów komputerowych wraz

z oprogramowaniem,
- przeprowadzenie naprawy i izolacji dachu nad salà

gimnastycznà,
- remont pomieszczenia przy sali widowiskowej,
- monta˝ lamp oÊwietleniowych przed wejÊciem do

budynku szko∏y,
- u∏o˝enie p∏ytek na schodach przed wejÊciem do budyn-

ku szko∏y,
- remont podjazdu dla niepe∏nosprawnych,
- malowanie sali gimnastycznej, wyposa˝enie w sprz´t

audiowizualny, budowa sceny,
- remont korytarza przy sali gimnastycznej,
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych w kuchni,
- monta˝ dodatkowego monitoringu,
- zakup wyposa˝enia
Przedszkole Samorzàdowe nr 1
- zakup opraw oÊwietleniowych do wszystkich sal,
- zakup le˝aków dla 3-latków,
- remont Êcian przy schodach tarasowych,
- zakup wyposa˝enia i pomocy edukacyjnych;
Przedszkole Samorzàdowe nr 2
- zakup urzàdzenia zmi´kczajàcego wod´,
- zakup sprz´tu wyposa˝enia placówki (odkurzacze,

naÊwietlarki do jaj),
- zakup pomocy dydaktycznych,
- remont szatni nr 2.
Bez fa∏szywej skromnoÊci stwierdzam, ˝e dzia∏ania

na rzecz oÊwiaty i wychowania w naszym mieÊcie prowa-
dzone sà wzorcowo, a wielka w tym zas∏uga Êwietnej kadry,
ogromnego zaanga˝owania Paƒ dyrektorek i màdrej po-
lityki ciechociƒskiego samorzàdu.

Na realizacj´ zadaƒ z zakresu ochrony zdrowia w 2013 r.
wydatkowano ∏àcznie kwot´ 300.055,90 z∏. Z kwoty tej
pokrywane by∏y wydatki zwiàzane z:

- dzia∏alnoÊcià punktu konsultacyjnego i punktu pora-
dnictwa prawnego,

- wsparcie finansowe dzia∏aƒ Êwietlicy „Promyk”,
- dofinansowanie dzia∏aƒ Êwietlicy socjoterapeutycznej

„KubuÊ Puchatek”,
- prowadzenie zaj´ç sportowo-rekreacyjnych dla dzieci

z rodzin dysfunkcyjnych,
- realizacja regionalnych programów zdrowotnych.
Kwota 5.811.832,14 z∏ na przestrzeni roku sprawozdaw-

czego zosta∏a wydatkowana na zadania z zakresu opieki
spo∏ecznej. Wszelkie dzia∏ania MOPS-u zosta∏y szczegó∏owo
opisane w przed∏o˝onym Paƒstwu sprawozdaniu. Na pod-
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kreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e zarówno realizujàc zadania
w∏asne, jak i zlecone, pracownicy OÊrodka rozwiàzujà pew-
nie najtrudniejsze problemy spo∏eczne wynikajàce z: biedy,
ubóstwa, braku zdolnoÊci do odnalezienia si´ w trudnych
warunkach gospodarki rynkowej, bezrobocia, chorób i nie-
pe∏nosprawnoÊci, niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji.
OÊrodek prowadzi∏ swoje dzia∏ania na ró˝nych p∏aszczyz-
nach, ale jaka jest skala dzia∏aƒ MOPS, to pozwólcie Paƒ-
stwo, ˝e przytocz´ kilka danych cyfrowych dot. liczby wy-
danych Êwiadczeƒ:

- wyp∏ata Êwiadczeƒ rodzinnych - 5.393,
- dodatki do zasi∏ków rodzinnych - 2.588,
- Êwiadczenia opiekuƒcze - 3.486,
- Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.423,
- zapomogi z tytu∏u urodzenia dziecka - 67.
Jest to generalnie chyba ten dzia∏, który wymaga wyjàt-

kowego zrozumienia drugiego cz∏owieka i niezwykle pro-
fesjonalnych i takich subtelnych dzia∏aƒ na rzecz osób, b´-
dàcych klientami MOPS.

Najwi´ksze Êrodki finansowe wydatkowane zosta∏y na
realizacj´ zadaƒ z dzia∏u Gospodarka komunalna i ochrona
Êrodowiska. W 2013 r. dzia∏ ten poch∏onà∏ 9.988.873,59 z∏.

Zadania z tego dzia∏u to:
- gospodarka Êciekowa i ochrona wód,
- gospodarka odpadami,
- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni w mieÊcie,
- korzystanie ze schroniska,
- oÊwietlenie ulic,
- pozosta∏a dzia∏alnoÊç.
Pozwólcie Paƒstwo, ˝e zwróc´ uwag´ na realizacj´

w tym dziale dwóch zadaƒ zwiàzanych z budowà sieci
w∏asnych punktów Êwietlnych wzd∏u˝ ul. Kopernika, gdzie
wybudowanych zosta∏o nowych 78 punktów Êwietlnych,
wybudowano nowe sieci i szafy sterujàce za kwot´
507.425,49 z∏ i podobnie wzd∏u˝ ul. Lorentowicza, Szmur∏y,
LeÊnej - 69 s∏upów - 432.034,54 z∏. Wykonano te˝ projekty
na budow´ oÊwietlenia ul. Warzelnianej, Staszica i
Kolejowej, których realizacja odbywa si´ w roku bie˝àcym.
W ramach dzia∏alnoÊci pozosta∏ej mieszczà si´ takie
zadania jak:

- utrzymanie targowiska,
- zakup oÊwietlenia Êwiàtecznego (fontanna),
- wykonanie rzeêby Waldorfa,
- zakup samochodu dostawczego,
- budowa szaletu publicznego,
- zagospodarowanie terenu przed kinem,
- zakup wyposa˝enia i uruchomienie przepompowni

przy ul. Jana Paw∏a II,
- utrzymanie grupy pracowników robót publicznych
- wykonanie projektu II etap rewitalizacji parku Zdro-

jowego;
- rewitalizacja skweru pomi´dzy pomnikiem Traugutta

a koÊcio∏em;
- wykonanie ewidencji dróg.
W tym dziale zawarte jest równie˝ zadanie Odnowa

zdegradowanych obszarów parkowych. B´d´ na koƒcu
dzisiejszej sesji w sposób bardziej uszczegó∏owiony mówi∏
o rozwoju sytuacji zwiàzane z tymi zadaniami. Natomiast
chc´ powiedzieç, ˝e w zwiàzku z brakiem przed∏o˝enia
do tej pory stosownej opinii przez zespó∏ ekspertów Sàdowi
Okr´gowemu we W∏oc∏awku, podj´cie jakichkolwiek dal-
szych prac nie jest mo˝liwe.

Kierunki wydatków w dziale Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego to przede wszystkim dzia∏alnoÊç MCK,
MBP,  koszty utrzymanie Teatru i muszli koncertowej, or-

ganizacja imprez. Na realizacj´ tych zadaƒ wydatkowana
zosta∏a kwota 1.103.990,62 z∏. MyÊl´, ˝e po zmianie siedziby
obydwu jednostek kultury, w sposób rewolucyjny zmieni∏y
si´ ich formy dzia∏ania, zakres, a propozycje repertuarowe
zaskakujà najbardziej wybrednych widzów. MnogoÊç i ró˝-
norodnoÊç oferowanych propozycji MCK i MBP oraz ich
atrakcyjnoÊç pozwalajà stwierdziç, ˝e mamy wzorcowo
funkcjonujàce placówki kultury, które przez swoje dzia∏ania
stawiajà nas wÊród liderów w regionie, a z oferty kulturalnej
Ciechocinek s∏ynie nie tylko w kujawsko-pomorskim.

Na realizacj´ zadaƒ z zakresu Kultury fizycznej wyda-
tkowana zosta∏a kwota 1.155.439,38 z∏. Zadania te w imie-
niu Gminy realizuje OSiR. Po latach skromnych dla finan-
sowania sportu w Ciechocinku, ostatnie lata to istny wysyp
obiektów sportowych, turystycznych, ale przede wszystkim
fantastyczne zaanga˝owanie kierownictwa OSiR-u w dzia∏a-
niach na rzecz:

- Êwiadczenia us∏ug z zakresu kultury fizycznej, turystyki
i rekreacji,

- udost´pniania bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycz-
nej,

- organizacji zaj´ç, zawodów, imprez sportowych i tu-
rystycznych,

- zarzàdzania miejskimi obiektami sportowymi,
- koordynacji i prowadzenia mi´dzyszkolnych rozgry-

wek sportowych,
- wspó∏pracy z klubami, stowarzyszeniami i organiza-

cjami sportowymi w zakresie realizacji zadaƒ statutowych
OSiR,

- promocja i popularyzacja rodzinnego uczestnictwa
w imprezach sportowo-rekreacyjnych.

Dumny jestem z faktu, ˝e o dzia∏aniach na p∏aszczyênie
sportowej o Ciechocinku mówi si´ jako o swego rodzaju
fenomenie, a liczba imprez sportowych i uczestników stawia
nas - choç brzmi to nieskromnie - na pozycji wÊród najlep-
szych, budzàc szacunek, podziw, a nierzadko zazdroÊç.
O tym, jak bardzo ekspansywnie dzia∏a ta jednostka, niech
Êwiadczy za∏àczony do sprawozdania wykaz 133 imprez
sportowych, a przecie˝ to tylko cz´Êç dzia∏aƒ statutowych
OSiR-u. To w∏aÊnie tych fantastycznych ludzi uda∏o si´ za-
ch´ciç do wspó∏pracy, która daje takie znakomite efekty.

Wysoka Rado! To w∏aÊnie kierownicy podleg∏ych mi
jednostek i za∏oga Urz´du Miejskiego realizujà zadania
nakreÊlone stosownymi ustawami i uchwa∏ami Rady Miejs-
kiej. Mam nadziej´, ˝e obiektywna ocena pracy tych osób,
których dokonania zosta∏y w pe∏nej szczegó∏owoÊci opisane
w sprawozdaniu pozwoli∏a Paƒstwu na wypracowanie
opinii, ˝e bud˝et zosta∏ zrealizowany najlepiej jak to by∏o
mo˝liwe. Dzi´kuj´ pracownikom Urz´du Miejskiego za wy-
jàtkowà sumiennoÊç i zaanga˝owanie, za ogromny nak∏ad
pracy, dzi´kuj´ kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy za skutecznà realizacj´ zadaƒ statutowych. Podzi´ko-
wania kieruj´ do prezesów zarzàdów spó∏ek miejskich.
Bez Waszego, Szanowni Paƒstwo, zaanga˝owania nie by-
∏oby mo˝liwe prawid∏owe funkcjonowanie naszego miasta,
a  realizacja wielu zadaƒ o charakterze komunalnym,
po prostu nie by∏aby mo˝liwa. Za Wasze uwagi, sugestie,
màdre podpowiedzi bardzo serdecznie dzi´kuj´. Dzi´kuj´
tym spoÊród Paƒstwa radnych, którzy wspierali mnie przez
ca∏y ubieg∏y rok swym doÊwiadczeniem, wiedzà, pomys∏ami
i kierujàc si´ przes∏ankà, ˝e najwa˝niejsze sà dobro tego
wyjàtkowego miejsca, jakim jest Ciechocinek i jego miesz-
kaƒcy. Z nadziejà na obiektywnà ocen´ mojej pracy jako
burmistrza i tych, którzy w moim imieniu realizowali za-
dania s∏u˝àce rozwojowi naszego miasta, w Êwietle przed-
∏o˝onego sprawozdania wnosz´ o jego przyj´cie i prosz´
o podj´cie stosownej uchwa∏y.


