
Podczas sesji:
1.Przyj´to protokó∏ X i XI nadzwyczajnej sesji Rady

Miejskiej.
2. Przyj´to informacje Burmistrza Ciechocinka

o wykonaniu uchwa∏ podj´tych na X i XI sesji RM.
2. Przyj´to informacje Burmistrza Ciechocinka

o dzia∏alnoÊci mi´dzy sesjami Rady Miejskiej.
Podj´to uchwa∏y dotyczàce:
1. Przystàpienia do opracowania projektu Strate-

gii Rozwoju Miasta Ciechocinka na lata 2015-2020.
2. OkreÊlenia szczegó∏owych zasad, sposobu i trybu

udzielania ulg w sp∏acie nale˝noÊci pieni´˝nych majà-
cych charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczal-
noÊci pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga b´dzie stanowiç pomoc publicznà oraz wskaza-
nia organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

3. Powo∏ania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocin-
ku i nadania jej statutu.

4. Wybrania ∏awników do sàdów powszechnych
na kadencj´ 2016-2019.

5. Wydawania gazety samorzàdowej oraz innych
wydawnictw i publikacji finansowanych przez Gmin´
Miejskà Ciechocinek.

6. Zmian w Statucie Gminy Ciechocinek.
7. Zmiany uchwa∏y w sprawie uchwalenia bud˝etu

dla miasta Ciechocinek na 2015 r.
8. Zmiany uchwa∏y w sprawie zlecenia kontroli

Komisji Rewizyjnej.
Zapoznano si´ z:
- informacjami burmistrza miasta w sprawie reali-

zacji bud˝etu gminy za I pó∏rocze
- informacjami Powiatowego Urz´du Pracy dotyczà-

cymi stanu bezrobocia w powiecie aleksandrowskim
i mieÊcie Ciechocinek na dzieƒ 31 lipca 2015 roku,

- sprawozdaniem o stanie bezpieczeƒstwa i porzàd-
ku publicznego na terenie dzia∏ania Komisariatu Poli-
cji w Ciechocinku oraz skutecznoÊci dzia∏ania Policji
w 2014 roku,

- sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z dzia∏alnoÊci
w I pó∏roczu 2015 roku,

- informacjami o przeprowadzonej kontroli rozli-
czenia dotacji z bud˝etu Gminy Miejskiej Ciechocinek
przekazywanej na dzia∏alnoÊç CKS „Zdrój” w latach
2011-2014,

- informacjami o wynikach kontroli zasadnoÊci
przywrócenia stosunków wodnych z 2007 roku poprzez
odtworzenie rowu melioracyjnego znajdujàcych si´
na dzia∏kach przy ul. Brzozowej,

- informacjami o przygotowaniu placówek oÊwiato-
wych do nowego roku szkolnego 2015/2016,

- informacjami dot. przebiegu inwestycji miejskich,
- ocenà stanu technicznego budynków komunal-

nych,
- informacjà na temat zadania pn. „Odnowa funkcji

publicznych zdegradowanych terenów uzdrowisko-
wych w Ciechocinku”,

- informacjà na temat stanu technicznego rowów
melioracyjnych.

Szczegó∏owe informacje o uchwa∏ach Rady Miejskiej
Ciechocinka mo˝na uzyskaç w Biurze Organów Samo-
rzàdowych (pokój nr 12 w Urz´dzie Miejskim) oraz
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej: www.cie-
chocinek.bipst.pl.
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14 wrzeÊnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urz´du Miasta odby∏a si´ XII sesja Rady Miejskiej.

Podczas XII sesji Rady Miasta, liczbà g∏osów 8 do 7, po raz kolejny od∏o˝ono uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru „Pó∏nocnego”, czyli rejonu mi´dzy parkiem Zdrojowym, warzelnià soli i wa∏em. Zdaniem cz´Êci radnych, na podj´cie
uchwa∏y trzeba poczekaç, a˝ miasto przejmie oko∏o siedmiohektarowà dzia∏k´ w tym rejonie od Agencji NieruchomoÊci Rolnej, z którà
rozmowy prowadzi burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.
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