
8 wrzeÊnia 2014 roku w sali konferencyjnej
Urz´du Miasta odby∏a si´ XLIV sesja Rady Miejskiej.
Podj´to nast´pujàce uchwa∏y:

1. Przyj´to informacje Burmistrza Ciechocinka
o wykonaniu uchwa∏ podj´tych na XLIII 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 2014 rok.

4. Zmieniono uchwa∏´ w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka
na lata 2014-2021.

5. OkreÊlono warunki udzielania pomocy de mini-
mis dla przedsi´biorców w zakresie zwolnieƒ od po-
datku od nieruchomoÊci.

6. Ustalono zasady udzielania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowià-
cym w∏asnoÊci Gminy Miejskiej Ciechocinek.

7. Zmieniono uchwa∏´ w sprawie regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania Êcieków.

8. Zmieniono uchwa∏´ Nr XXX/239/13 z dnia 25
marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzy-
mania czystoÊci i porzàdku na terenie Gminy Miejskiej
Ciechocinek.

9.  Zmieniono Statut Uzdrowiska Ciechocinek.
10. Ustanowiono s∏u˝ebnoÊç gruntowà przejazdu

i przechodu przez nieruchomoÊç po∏o˝onà w obr´bie
ewidencyjnym Ciechocinek, stanowiàcà w∏asnoÊç Gmi-
ny Ciechocinek.

11. Nadano nazw´ skwerowi.
12. Wyra˝ono zgod´ na przystàpienie i realizacj´,

wspólnie z Powiatem Aleksandrowskim, zadania „Prze-
budowa nawierzchni al. 700-lecia wraz z odwodnieniem
(km  0+000 do km 1+176)”.

Zapoznano si´ z informacjami i sprawozdania-
mi dotyczàcymi:

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

sowej Miasta Ciechocinka na lata 2014-2021 w I pó∏-
roczu 2014 roku,

-  dzia∏alnoÊci Komisji Rewizyjnej w I pó∏roczu
2014 roku,

-  stanu bezrobocia w powiecie aleksandrowskim
i mieÊcie Ciechocinek,

- realizacji inwestycji miejskich,
- oceny stanu technicznego budynków komunal-

nych za rok 2013,
- przygotowania szkó∏ i przedszkoli do nowego

roku szkolnego,
- stanu technicznego rowów melioracyjnych;
- zadania pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegra-

dowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”.

XLIV sesja
Rady Miejskiej Ciechocinka
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INWESTYCJE MIEJSKIE
Budowa punktów Êwietlnych przy drodze z cam-

pingu miejskiego do ul. Wo∏uszewskiej

Na wykonawc´ tego zadania wybrano Przedsi´-
biorstwo Wielobran˝owe MONTER ¸´g Witoszyn 13A
87-811 Fabianki z cenà 41.317,56 z∏ brutto. Podpisanie
umowy nastàpi∏o 19 sierpnia 2014 roku. Roboty bu-
dowlane zosta∏y zakoƒczone 18 wrzeÊnia 2014 roku.

Budowa szaletu na skwerze zielonym przy
fontannie Grzyb

Na wykonawc´ zadania wybrano firm´ Przedsi´-
biorstwo Produkcyjno-Us∏ugowo-Handlowe „MIR-
TECH” z Czarnkowa z cenà 281.993,28 z∏ Podpisanie
umowy nastàpi∏o w dniu 07.04.2014 roku. Roboty
budowlane zosta∏y ukoƒczone, pozwolenie na u˝yt-
kowanie obiektu zosta∏o wydane 08.09.2014 roku.
Trwa procedura zwiàzana z rozliczeniem zadania.

Remont z rozbudowà istniejàcego szaletu
w parku Zdrojowym

Na wykonawc´ zadania wybrano Zak∏ad Ogólno-
budowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki
z cenà brutto 294.404,23 z∏. Podpisanie umowy na-
stàpi∏o 18.07.2014 roku. Trwajà roboty budowlane.

Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej wzd∏u˝
t´˝ni nr 2

Zadanie zosta∏o podzielone na dwa etapy - pierwszy
etap - odcinek 300 m od skrzy˝owania z ul. T´˝niowà

WIEÂCI Z RATUSZAWIEÂCI Z RATUSZA



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 ul. Kopernika 19 oraz na stronie internetowej www.cie-
chocinek.bipst.pl,  zosta∏y wywieszone wykazy dot. nieruchomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç Gminy Cie-
chocinek, przeznaczonych do sprzeda˝y.

27.09.2014 r., godz. 19:00
spektakl „RANDKA W CIEMNO NA DWIE PARY”,

organizator: Miejskie Centrum Kultury,
miejsce: Teatr Letni,

15.10.2014 r., godz. 19:00
spektakl „CUD MEDYCZNY W WILKOWYJACH”,
wystàpià Beata Olga Kowalska, Wojciech Wysocki,

Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus,
organizator: Miejskie Centrum Kultury,

miejsce: Teatr Letni,

Bilety na ka˝dy spektakl w cenie 50 z∏otych. Sprze-
da˝ biletów w sekretariacie MCK w godz. 10.00 - 18.00
(od poniedzia∏ku do piàtku).

28.09.2014 r., godz. 15:00
Plenerowy koncert akordeonowy Paw∏a Soboty

organizator: Urzàd Miejski,
miejsce: fontanna przy ciechociƒskim deptaku,

3.10.2014 r., godz. 19:00
XVI Spotkania Kultur Âwiata poÊwi´cone kulturze

Afryki - koncert zespo∏u Art Gibami z Gwinei
bilety w cenie 20 z∏ do nabycia w kasie Teatru Letniego,

organizator: Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka,
Galeria „Pod Dachem Nieba”;

miejsce: Teatr Letni

Dalszy cykl spotkaƒ z Afrykà b´dzie mia∏ miejsce
w Galerii „Pod Dachem Nieba” a˝ do marca 2015 r.
W programie: wystawy malarstwa, spotkania z pod-
ró˝nikami, promowanie ksià˝ek i albumów dotyczà-
cych Afryki, spotkania z rodzinami polsko-afrykaƒskimi
i lekarzami, którzy byli na kontraktach w Afryce oraz
lekarzami z Afryki, którzy mieszkajà w Polsce, warsztaty
dla dzieci ze szkó∏ i przedszkoli prowadzone przez
Patrycj´ Longwe-Lewandowskà i Gasparda Conde, po-
kazy kulinarne w pensjonacie Atlas. Szczegó∏y dotyczàce
terminów podamy w kolejnym numerze „Zdroju Cie-
chociƒskiego”.

Powy˝sze kalendarium mo˝e ulec zmianie.

CO? GDZIE?
KIEDY?

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI wrzesieƒ 20145

ZAPRASZAMYZAPRASZAMY

OG¸OSZENIEOG¸OSZENIE

FOTOZAGADKAFOTOZAGADKA

i II etap - pozosta∏a cz´Êç.
Na wykonawc´ I etapu wybrano Przedsi´biorstwo

Budownictwa Drogowo-In˝ynieryjnego SA z Torunia
z cenà 183.066,44 z∏ brutto. Podpisanie umowy nastà-
pi∏o 28 lipca 2014 roku. Zadanie zosta∏o wykonane,
przygotowywane sà dokumenty odbiorowe.

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem
kina „Zdrój”

W przetargu nieograniczonym na zagospodarowa-
nie terenu przed budynkiem kina „Zdrój” w Ciecho-
cinku wp∏yn´∏a 1 oferta z∏o˝ona przez Konsorcjum
SPORTSYSTEM Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego
i Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa
Kortów Tenisowych ̧ ´gonice Ma∏e z cenà 2.641.661,15
z∏ brutto, które zosta∏o wybrane na wykonawc´ zadania.
Podpisanie umowy nastàpi∏o 29 kwietnia 2014 roku.
Trwajà roboty budowlane.

Drodzy czytelnicy, dzi´kujemy, ˝e tak ch´tnie w∏à-
czyliÊcie si´ do wspólnej zabawy! Zdj´cie, które zamieÊ-
ciliÊmy w ostatnim wydaniu gazety to oczywiÊcie sie-
dziba zarzàdu PUC S.A. przy ul. KoÊciuszki.

Mi∏o nam poinformowaç, ˝e jako pierwsza popraw-
nà odpowiedê przes∏a∏a do nas Pani Izabela Maciejko.
Zwyci´˝czyni´ zapraszamy do siedziby Biura Kultury,
Sportu i Promocji Miasta przy ul. Zdrojowej 2b po od-
biór nagrody niespodzianki. Gratulujemy!

A ju˝ w kolejnym numerze kolejna zagadka fotogra-
ficzna!

Rozwiàzanie
konkursu


