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roku poprzedniego wzros∏o o 2,32 punktów procen-
towych;

- wydatki bud˝etu wykonano w wysokoÊci
48.183.638,81 z∏ i zosta∏y zrealizowane w 93,65%,
a wykonanie ich w stosunku do analogicznego okre-
su roku poprzedniego wzros∏o o 3,42 punktów pro-
centowych.

Na dzieƒ 31 grudnia 2014 r. w wyniku rozlicze-
nia bud˝etu Gmina posiada∏a wolne Êrodki w wyso-
koÊci 4.795.298,93 z∏. Po przeliczeniu dochodów wy-
-konanych w 2014 r.  kwota dochodów w
przeliczeniu na jednego mieszkaƒca (10.306 osób)
wynios∏a 4.110,89 z∏. Za rok 2013 wynosi∏a
4.069,21 i by∏a o 1,02% ni˝sza.

50,86% (rok wczeÊniej 46,14%) stanowi∏y dochody,
na wysokoÊç których wp∏yw mia∏a Rada Miejska -
m.in. okreÊlajàc stawki podatkowe, sprzeda˝ mienia,
op∏aty z tytu∏u reklam, zaj´cia pasa drogowego, go-
spodarka wolnymi Êrodkami finansowymi - tzw.
dochody w∏asne.

49,14% (rok wczeÊniej 53,86%) to Êrodki stano-
wiàce dochód Gminy z bud˝etu Paƒstwa (za poÊred-
nictwem Ministerstwa Finansów, Urz´dów Skarbo-
wych, Kujawsko-Pomorskiego Urz´du Wojewódzkiego
oraz bud˝etów innych jednostek samorzàdów tery-
torialnych).

W sprawozdaniu z wykonania bud˝etu miasta
Ciechocinka za 2014 r. w sposób niezwykle szczegó-
∏owy opisana zosta∏a, w rozliczeniu na poszczególne
dzia∏y klasyfikacji bud˝etowej, realizacja dochodów
i wydatków bud˝etu. Wyra˝am przekonanie, ˝e ana-
liza tego materia∏u pozwoli∏a Paƒstwu na wypraco-
wanie oceny dzia∏aƒ Burmistrza jako organu wyko-
nawczego i podleg∏ych mi jednostek, które realizujà
zadania wytyczone przez Rad´ Miejskà w uchwale
bud˝etowej. Ich wykonanie stanowi gwarancj´ pra-
wid∏owego funkcjonowania:

- gminnych jednostek bud˝etowych (Szko∏a Podsta-
wowa nr 1, Publiczne Gimnazjum, Przedszkole Samo-
rzàdowe nr 1 i Nr 2, Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecz-
nej, OÊrodek Sportu i Rekreacji, Urzàd Miejski),

- samorzàdowych instytucji kultury,
- spó∏ek prawa handlowego,
decyduje o realizacji zadaƒ w∏asnych i zadaƒ zle-

conych Gminie oraz stanowi o prawid∏owym funkcjo-
nowaniu i rozwoju naszego miasta. Zadania te majà
bardzo ró˝ny charakter, wykonywane sà na ró˝nych
p∏aszczyznach funkcjonowania, majà jednak wspólny
mianownik: wszystkie s∏u˝à dobru lokalnej spo∏ecz-
noÊci, jej wspieraniu i wype∏nianiu przez samorzàd
s∏u˝ebnej roli wobec mieszkaƒców, a w przypadku
Ciechocinka, ze wzgl´du na uzdrowiskowy charakter
miasta, goÊci uzdrowiska.

W tym miejscu burmistrz Leszek Dzier˝ewicz przy-
wo∏a∏ w swym wystàpieniu najwa˝niejsze zadania zre-
alizowane w roku 2014 oraz kwoty na nie wydatko-
wane, m.in.:

- na realizacj´ zadaƒ inwestycji drogowych przezna-
czono kwot´ 4.810.234,94 z∏,

- na budow´ chodników - 84.558,83 z∏,
- na remonty chodników - 242.400,01 z∏,
- udzia∏ w budowie Êcie˝ki rowerowej - 49.869,00 z∏,
- dzia∏ Gospodarki Mieszkaniowej - 2.273.848,68 z∏,

- opracowanie miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego - 198.500,00 z∏,

- dzia∏ administracja publiczna (realizacja statutowych
zadaƒ organów samorzàdowych, funkcjonowanie jedno-
stki bud˝etowej - Urz´du Miejskiego i promocji miasta)
- 4.309.419,72 z∏,

- dzia∏ bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciw-
po˝arowa - 155.122,84 z∏,

- oÊwiata i wychowanie - 9.262.907,23 z∏,
- ochrona zdrowia - 330.076,59 z∏,
- dzia∏ pomoc spo∏eczna - 6.157.235,97 z∏,
- dzia∏ gospodarka komunalna i ochrona Êrodowis-

ka - 16.193.581,39 z∏,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

1.298.164,96 z∏.

Prosz´ wybaczyç, ˝e nie b´d´ w szczegó∏ach oma-
wia∏ dzia∏aƒ statutowych MCK i MBP, zosta∏y one
spisane na kilkunastu stronach „Sprawozdania”.
Sàdz´ jednak, ˝e w tym miejscu skieruj´ s∏owa uzna-
nia dla obu Paƒ zarzàdzajàcych tymi jednostkami,
a rozszerz´ te s∏owa tak˝e do kierownictwa OSiR-u,
jednostki, która dzi´ki znakomitej infrastrukturze
sportowej nadaje nowà jakoÊç poj´ciu „sport maso-
wy”. Zarzàdzanie obiektami i urzàdzeniami rekre-
acyjnymi, realizacja zadaƒ z zakresu kultury fizycznej
i turystyki, organizacja zaj´ç, zawodów, imprez spor-
towych, promocja i popularyzacja rodzinnego uczes-
tnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych, cam-
ping.

Wydatki na realizacj´ tych zadaƒ zamkn´∏y si´
kwotà 1.331.402,28 z∏.

Niestety, na przestrzeni roku bud˝etowego 2014
nie uda∏o si´ zakoƒczyç realizacji zadania „Odnowa
funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdro-
wiskowych”, a spór z firmà „Gutkowski” z Leszna za-
koƒczy dopiero wyrok Sàdu Okr´gowego we W∏oc∏aw-
ku. D∏ugotrwa∏e post´powanie jest konsekwencjà
braku solidnoÊci firmy in˝ynierskiej z Warszawy,
której sàd zleci∏ przygotowanie stosownej opinii.
Po trzynastu miesiàcach firma, ˝àdajàc podniesie-
nia wynagrodzenia, zosta∏a przez sàd wykluczona,
a przygotowanie stosownej ekspertyzy zlecono in-
nym bieg∏ym. Po zmianie terminu z 22 maja br. na
15 czerwca, w∏aÊnie dziÊ sàd powinien otrzymaç sto-
sowny dokument, który pozwoli na zaj´cie stanowiska
i orzeczenie w kwestii prawid∏owoÊci wykonania
prac zgodnie z dokumentacjà i rozliczeƒ mi´dzy Gmi-
nà Miejskà Ciechocinek a firmà „Gutkowski”. Tak˝e
sprawa wy∏udzenia z bud˝etu miasta Ciechocinka
kwoty 190.000,00 z∏ jest aktualnie na etapie post´po-
wania sàdowego. Znany jest sprawca tego przest´ps-
twa, któremu przedstawiono sàdowe zarzuty. Obie
te sprawy zapewne rzucajà cieƒ na realizacj´ bud˝etu
2014 r.. DziÊ jednak, w Êwietle prowadzonych post´-
powaƒ, nie mog´ Paƒstwu przekazaç informacji dot.
rozstrzygni´ç, które, jak sàdz´, zapadnà po waka-
cjach.

Sàdz´, ˝e z powodów oczywistych, syntetyczne
zaprezentowanie dokonaƒ z ub. roku (w szczegó∏ach
opisanych w 400-stronicowym „Sprawozdaniu”, tak˝e
dziÊ, pozwoli∏o Paƒstwu na przypomnienie najwa˝-
niejszych zadaƒ realizowanych w okresie 2014 roku.




