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b) dochody ze sprzeda˝y majàtku 70.000,00 z∏,
c) dochody z tytu∏u przekszta∏cenia prawa u˝ytko-

wania wieczystego w prawo w∏asnoÊci 15.000,00 z∏.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmujà

w szczególnoÊci:
1) dotacje na finansowanie wydatków na realizacj´

zadaƒ finansowanych z udzia∏em Êrodków europejskich
1.510.750,00 z∏,

2) dotacje celowe na realizacj´ zadaƒ z zakresu
administracji rzàdowej i innych zleconych ustawami
(za∏àcznik nr 3) 2.224.400,00 z∏,

3) dotacje celowe na realizacj´ zadaƒ wykonywa-
nych na mocy porozumieƒ z organami administracji
rzàdowej (za∏àcznik nr 3) 1.500,00 z∏.

4. Dochody bud˝etu okreÊla za∏àcznik nr 1 do uch-
wa∏y.

§ 2. 1. Ustala si´ wydatki bud˝etu na rok 2015
w wysokoÊci 44.599.948,00 z∏.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmujà
w szczególnoÊci:

1) wydatki bie˝àce 32.400.889,00 z∏, w tym:
a) wydatki jednostek bud˝etowych 27.126.352,00 z∏,

z tego:
- wynagrodzenia 11.038.542,00 z∏,
- pochodne naliczane od wynagrodzeƒ 2.204.949,00 z∏,
- wydatki zwiàzane z realizacjà zadaƒ statutowych

13.882.861,00 z∏,
2) dotacje na zadania bie˝àce 1.465.000,00 z∏,
3) Êwiadczenia na rzecz osób fizycznych

3.359.537,00 z∏,
4) obs∏ug´ d∏ugu publicznego 450.000,00 z∏.
3. Wydatki majàtkowe 12.199.059,00 z∏, w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.199.059,00 z∏,

z tego:
- programy finansowane z udzia∏em Êrodków

europejskich 1.510.750,00 z∏.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmujà

równie˝:
1) wydatki zwiàzane z realizacjà zadaƒ z zakresu

administracji rzàdowej i innych zleconych jst odr´bnymi
ustawami (za∏àcznik nr 3) 2.224.400,00 z∏,

2) wydatki zwiàzane z realizacjà zadaƒ wykonywa-
nych na mocy porozumieƒ z organami administracji
rzàdowej (za∏àcznik nr 3) 1.500,00 z∏,

3) wydatki zwiàzane z realizacjà zadaƒ w drodze
umów lub porozumieƒ mi´dzy jst (za∏àcznik nr 3)
1.000,00 z∏,

4) wydatki na oÊwiat´ z podzia∏em na poszczególne
placówki oÊwiatowe (za∏àcznik nr 2 i 5),

5) wydatki na sfinansowanie bie˝àcych remontów
chodników oraz budowy nowych chodników (za∏àcznik
nr 6).

§ 3. 1. Ustala si´ deficyt bud˝etu na 2015 rok w
wysokoÊci 5.800.000,00 z∏.

2. Deficyt bud˝etu okreÊlony w ust. 1 zostanie
pokryty przychodami, tj.:

1) z emisji obligacji komunalnych 5.800.000,00 z∏.
§ 4. 1. OkreÊla si´ ∏àcznà kwot´ planowanych

przychodów bud˝etu w wysokoÊci 8.270.000,00 z∏.
2. OkreÊla si´ ∏àcznà kwot´ planowanych

rozchodów bud˝etu na wykup obligacji komunalnych
w wysokoÊci 2.470.000,00 z∏.

3. Przychody i rozchody bud˝etu okreÊla za∏àcznik
nr 7.

§ 5. Ustala si´ limity zobowiàzaƒ z tytu∏u zaciàga-
nych kredytów i po˝yczek oraz emitowanych papierów
wartoÊciowych na sfinansowanie:

1. Wyst´pujàcego w ciàgu roku przejÊciowego de-
ficytu bud˝etu 1.000.000,00 z∏,

2. Planowanego deficytu bud˝etu 5.800.000,00 z∏,
3. Zobowiàzania z tytu∏u emisji obligacji komunal-

nych przypadajàcych do sp∏aty na 2015 rok
2.470.000,00 z∏.

§ 6. Tworzy si´ rezerwy:
1. Ogólnà w wysokoÊci 158.300,00 z∏,
2. Celowe na realizacj´ zadaƒ w∏asnych z zakresu

zarzàdzania kryzysowego w wysokoÊci 92.700,00 z∏.
§ 7. 1. OkreÊla si´ dotacje zwiàzane z realizacjà

zadaƒ jednostki samorzàdu terytorialnego dla:
1) samorzàdowych instytucji kultury w wysokoÊci

914.000,00 z∏,
2) jednostek zaliczanych do sektora finansów pu-

blicznych w wysokoÊci 1.000,00 z∏,
3) jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych w wysokoÊci 550.000,00 z∏.
2. Wykaz instytucji otrzymujàcych dotacje zawiera

za∏àcznik nr 8.
§ 8.1. Ustala si´ dochody z tytu∏u wydawania ze-

zwoleƒ na sprzeda˝ napojów alkoholowych w kwocie
400.000,00 z∏.

2. Ustala si´ wydatki na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiàzywania
problemów alkoholowych oraz zapobiegania narko-
manii 438.415,00 z∏.

§ 9.1. Ustala si´ dochody z tytu∏u op∏at i kar za ko-
rzystanie ze Êrodowiska w wysokoÊci 10.000,00 z∏.

2. Ustala si´ wydatki z wp∏ywów otrzymanych z ty-
tu∏u op∏at i kar za korzystanie za Êrodowiska w wyso-
koÊci 10.000,00 z∏.

3. Plan finansowy dochodów i wydatków z tytu∏
op∏at i kar za korzystanie ze Êrodowiska zawiera za∏àcz-
nik nr 9 do niniejszej uchwa∏y.

§ 10. 1. Ustala si´ dochody z tytu∏u op∏at zwiàzanych
z gospodarkà odpadami 1.095.540,00 z∏,

2. Ustala si´ wydatki zwiàzane z gospodarkà odpa-
dami 1.208.285,00 z∏.

§ 11. Ustala si´, ˝e b´dzie stosowana zasada zmniej-
szania wydatków bud˝etu w przypadku zwrotu wydat-
ków w tym samym roku bud˝etowym.

§ 12. Upowa˝nia si´ Burmistrza Miasta do:
1. Zaciàgania kredytów i po˝yczek oraz emisji papie-

rów wartoÊciowych na pokrycie wyst´pujàcego w ciàgu
roku przejÊciowego deficytu bud˝etu do wysokoÊci
1.000.000,00 z∏.

2. Zaciàgania kredytów i po˝yczek oraz emisji pa-
pierów wartoÊciowych na pokrycie planowanego na
2015 rok deficytu bud˝etu do wysokoÊci 5.800.000,00
z∏.

3. Zaciàgania kredytów i po˝yczek oraz emisji pa-
pierów wartoÊciowych na pokrycie przypadajàcych
do sp∏aty w 2015 roku zobowiàzaƒ Gminy z tytu∏u
emisji obligacji komunalnych w wysokoÊci 2.470.000,00
z∏.

4. Dokonywania zmian w bud˝ecie polegajàcych
na przeniesieniach w planie wydatków mi´dzy para-
grafami i rozdzia∏ami w ramach dzia∏u w zakresie wy-
datków na uposa˝enia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy oraz w planie wydatków inwestycyjnych polega-
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jàcych na przeniesieniach mi´dzy zadaniami inwesty-
cyjnymi.

5. Lokowania wolnych Êrodków bud˝etowych
na rachunkach bankowych w innych bankach ni˝ bank
prowadzàcy obs∏ug´ bud˝etu bez naruszania bie˝àcych
zobowiàzaƒ.

§ 13.Ustala si´ ∏àcznà kwot´ por´czeƒ i gwarancji
udzielanych przez Burmistrza w roku bud˝etowym
2015 w wysokoÊci 5.000.000,00, z tego:

1. Gwarancji do kwoty 4.000.000,00 z∏,
2. Por´czeƒ do kwoty 1.000.000,00 z∏.
§ 14. Zobowiàzuje si´ Burmistrza Miasta do przed-

stawienia organowi stanowiàcemu w terminie do dnia
31 sierpnia pisemnej informacji za I pó∏rocze:

1. O przebiegu wykonania bud˝etu miasta w szcze-
gó∏owoÊci uchwa∏y bud˝etowej,

2. O przebiegu wykonania planu finansowego sa-
morzàdowych instytucji kultury w szczegó∏owoÊci nie
mniejszej ni˝ w planie finansowym z uwzgl´dnieniem
stanu nale˝noÊci i zobowiàzaƒ, w tym wymagalnych.

§ 15. Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzo-
wi Miasta.

§ 16. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz´do-
wym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Biuletynie
Informacji Publicznej.

- ka˝da z jednostek samorzàdowych, szczególnie
ciechociƒskie placówki oÊwiatowe, otrzymajà Êrodki
finansowe gwarantujàce nie tylko pe∏nà realizacj´ pod-
stawy programowej, ale tak˝e Êrodki pozwalajàce na
przeprowadzenie prac remontowych i inwestycyjnych
oraz zwiàzane z zakupami wyposa˝enia,

- znaczàce Êrodki finasowe zosta∏y zapisane na dzia-
∏ania zwiàzane z ochronà ludzi potrzebujàcych, które
to zadania realizuj MOPS,

- wsparcie finasowe zabezpieczone zosta∏o tak˝e
na potrzeby sprawnie i skutecznie dzia∏ajàcego ciecho-
ciƒskiego OSiR-u,

- kontynuowane b´dà dzia∏ania zwiàzane z budowà
nowych nawierzchni dróg, m.in.: odwodnienie i utwar-
dzenie nieruchomoÊci w drugim rz´dzie zabudowy
ul. Traugutta, budowa nawierzchni i odwodnienia uli-
cy Kwiatowej, wykonanie nowych nawierzchni regulacji
urzàdzeƒ ul. Przejazd, Sportowej, S∏oƒskiej czy Lorento-
wicza, wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni
ul. Nieszawskiej oraz cz´Êci Alei 700-lecia w granicach
administracyjnych miasta,

- powstanie oÊwietlenie, które stanowiç b´dzie
w∏asnoÊç gminy: przy ulicy Przejazd, Granicznej,
Stolarskiej, Stra˝ackiej, Broniewskiego czy Piekarskiej
i w drodze dojazdowej do cmentarza komunalnego,

- nastàpi adaptacja budynku po dawnym MCK
na OÊrodek Dziennego Pobytu,

- dokoƒczeny zostanie II etap rewitalizacji parku
Zdrojowego.

Zadaniami, o które  wnioskowa∏y komisje tej kaden-
cji Rady Miejskiej sà tak˝e:

- opracowanie projektu zagospodarowania Placu
Gdaƒskiego,

- przebudowa nawierzchni i zagospodarowanie te-
renu przyleg∏ego ul. T´˝niowej na odcinku od Placu
Gdaƒskiego do ulicy Poprzecznej,

- przebudowa skrzy˝owania ul. Wojska Polskiego
i S∏oƒskiej porzez wykonanie spowalniacza,

- rozbudowanie systemu monitoringu,
- zmiana wizerunku terenu zielonego zlokalizowa-

nego pomi´dzy obeliskiem ku czci Jana Paw∏a II a ulicà
Mickiewicza.

Jak wynika z przemówienia burmistrza Ciechocinka wyg∏oszonego podczas sesji w dniu 29 grudnia
2014 roku:

Dyrektor, pracownicy oraz dzieci Przedszkola Samorzàdowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku
serdecznie zapraszajà na koncert charytatywny

„Serce dla Amelki”

który odb´dzie si´ 14 lutego 2015 r. o godz. 11.00  w sali Kina Zdrój w Ciechocinku.

Z dzieçmi zaÊpiewajà: Burmistrz i Radni Miasta Ciechocinek, Starosta Powiatu Aleksandrowskiego,
Przedstawiciele Stra˝y Po˝arnej, Policji, Uniwersytetu dla Aktywnych oraz rodzice.

Zataƒczà: absolwentka przedszkola Justyna Malinowska, Zespó∏ Solinki oraz Ma˝oretki z Racià˝ka.
Zagra Przedszkolna Orkiestra Stra˝acka.

Serdecznie zapraszamy!!!!


