Protokół Nr 9/15
Posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 25 maja 2015 r.

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
Otwarcie IX sesji rady miejskiej Ciechocinka kadencji 2014-2018 dokonał Przewodniczący Marcin
Zajączkowski. Na wstępie odsłuchano hymn RP.
-p. Przewodniczący - Witam Państwa serdecznie niniejszym otwieram IX Sesję Rady Miejskiej
Ciechocinka kadencji 2014-2018. Bardzo proszę o powstanie. Dziękuje bardzo. Niniejszym
stwierdzam quorum. Brakuje Pana Radnego Włodzimierza Słodowicza, który ze względów
zdrowotnych, prosił o usprawiedliwienie nieobecności. Niniejszym stwierdzam quorum.
Ad.2. Wybór sekretarza obrad i protokolantów.
-p. Przewodniczący – Na sekretarza proponuję Panią dr Kowacką, protokołować będzie Pani Maja
Masłowska. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Rada przyjmuje te kandydatury.
Dziękuję bardzo.
Ad.3. Przedstawienie porządku obrad.
-p. Przewodniczący -Przedstawię Państwu porządek obrad. Przyjęcie protokołu V, VI, VII
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, informacje Burmistrza Ciechocinka o wykonaniu uchwał
podjętych na V, VI i VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, informacje Burmistrza Ciechocinka o
działalności między sesjami rady miejskiej, siódme interpelacje i zapytania, rozpatrzenie projektów
uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska, informacje burmistrza przepraszam informacje i
sprawozdania, wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty, odpowiedzi na interpelacje, zapytania i
wolne wnioski, zakończenie sesji. Czy ktoś chciałby, proszę bardzo Pan Radny Strych
-p. Strych -Szanowni Państwo, Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu,
Zgromadzeni goście! Chciałbym poprosić o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji o punkt,
w którym przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności Kujawsko-pomorskiej Organizacji
Turystycznej za rok 2014. Proszę o poszerzenie porządku obrad.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo w związku z tym, że jest to zmiana w porządku obrad, kto z
Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem do za wpisaniem do porządku obrad punktu dotyczącego
sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej w 2014 roku, proszę o
podniesienie ręki.
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwko? nie widzę, kto się wstrzymał nie widzę. Dziękuję bardzo
Rada przyjęła jednogłośnie. Punkt dotyczący sprawozdania z działalność Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej w roku 2014 zostanie wprowadzony po punkcie 14 w sprawozdaniach,
czyli po sprawozdaniu z działalności Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Przechodzimy do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad.4. Przyjęcie protokołu V oraz VI i VII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
-p. Przewodniczący -Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu V, VI i VII
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej bardzo proszę o poniesienie ręki.
„za”-jednogłośnie
Dziękuję bardzo jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego natomiast informacje Burmistrza
Ciechocinka o wykonaniu uchwał podjętych na V, VI i VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
bardzo proszę Panie Burmistrzu.
Ad.5. Informacje Burmistrza Ciechocinka o wykonaniu uchwał podjętych na V oraz VII i VII
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

-p. Burmistrz -Panie Przewodniczący, Wysoka Rado informuję o tym, że podjęte przez Wysoką
Radę uchwały zostały przekazane do nadzoru prawnego wojewody. Nie wniesiono żadnych uwag
ani zastrzeżeń wobec powyższego. A przepraszam w jednym przypadku - zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się między ulicą Kopernika i
Jana Pawła II. Zakwestionowano jeden z zapisów i on nie znalazł się w publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uchwała jako taka została opublikowana,
natomiast ten jeden zapis został wyłączony. Natomiast wszystkie pozostałe uchwały zostały
zaakceptowane. Zostały także opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
-p. Przewodniczący – Dziękuję bardzo proszę o wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.
-p. K. Czajka -Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały i jest za tym żeby przyjąć.
Dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych chciałby zająć
głos w tej sprawie. Nie widzę zamykam dyskusję przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za przyjęciem uchwały o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej
Ciechocinka z V, VI i VII nadzwyczajnej sesji?
„za”-jednogłośnie
Dziękuję bardzo niniejszym informuje, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do
kolejnego punktu, którym jest informacje Burmistrza Ciechocinka o działalności między sesjami
Rady Miejskiej. Bardzo proszę Panie Burmistrzu.
Ad.6. Informacja Burmistrza Ciechocinka i działalności między sesjami Rady Miejskiej.
-p. Burmistrz -Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, informacje dotyczące wykonywania moich
obowiązków w okresach, w okresie międzysesyjnym zostały spisane w ponad 160 punktach.
Starałem się na posiedzeniach komisji rady udzielić wyczerpujących odpowiedzi. Jeżeli ktoś
Państwa Radnych miał jakieś pytania, bądź wątpliwości, w tej chwili nie pozostaje mi nic innego,
jak wnioskować o podjęcie stosownej uchwały. Natomiast gdyby były jeszcze jakieś pytania, jestem
oczywiście do dyspozycji.
-p. Przewodniczący – Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wystąpienie przedstawiciela Komisji
Rewizyjnej.
-p. K. Czajka-Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedmiotową uchwałę.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos. Proszę bardzo
Pani Radna Nocna.
-p. Nocna -Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni goście! Ja bym
chciała zapytać o punkt 105 strona 27. W związku z planowanym rozpoczęciem prac przy realizacji
zadania pod nazwą „Remont nawierzchni ulicy Zdrojowej oraz regulacją urządzeń umieszczonych
w pasie drogi”, Burmistrz podjął decyzję o zleceniu dodatkowych prac nieujętych w dokumentacji
dotyczących poszerzenia ulicy Zdrojowej na odcinku od ulicy Żelaznej do ulicy Armii Krajowejmiejsce postoju tramwajów konnych za przejściem dla pieszych przy ulicy Armii Krajowej oraz
wykonanie skrzyżowania z ulicą Kościuszki za łączną kwotę 49.059,58zł brutto. Wyłączone z
realizacji pozostaje poszerzenie na odcinku od ulicy Armii Krajowej do przejścia dla pieszych przy
ulicy Kościuszki wydzielone gazonami, ze względu na nierozwiązany problem osiadania
nawierzchni w tej części drogi. Chciałabym Panie Burmistrzu zapytać. Ponieważ to od kilku lat
powraca, że jest to nierozwiązany problem osiadania nawierzchni. Czy nie można by raz, a
zdecydowanie zrobić ekspertyzę, znaleźć przyczynę i uporządkować to skrzyżowanie, tak często
odwiedzane, mijane. Ta, jest duży ruch w tym miejscu i trzeba coś z tym zrobić ,żeby nie było
nieszczęścia.
-p. Burmistrz -Sprawa osiadania tego gruntu rzeczywiście jest obserwowana od kilku lat. Natomiast
w tym roku stanęliśmy przed dylematem, czy na całym obszarze ulicy Zdrojowej łącznie z tym
poszerzeniem, na którym znajdowała się kawiarenka letnia i skrzyżowaniem z ulicą Armii
Krajowej, położyć nową nawierzchnię czy też nie. Mając na uwadze fakt, iż ten proces osiadania
nawierzchni jest bardzo wyraźny, po konsultacjach z Panią prezes zarządu spółki MPWiK,
podjąłem decyzję o wyłączeniu tego fragmentu ulicy Zdrojowej. Konieczne będzie

przeprowadzenie takiego kamerowania, zmonitorowania tego odcinka kanalizacji deszczowej i po
określeniu przyczyn osiadania, jeżeli samo monitorowanie pozwoli uzyskać odpowiedz na to, jaka
jest przyczyna będziemy mogli pomyśleć o tym, żeby ewentualnie zaplanować środki finansowe i
ten problem spróbujemy rozwiązać. Aczkolwiek chciałbym Państwu powiedzieć, że sytuacja jest
tutaj niezwykle skomplikowana . Rury kanalizacji deszczowej na tym odcinku, jeśli dobrze
pamiętam mają średnicę fi 1000. Są to rury betonowe, które zostały ułożone nie na zakład, tylko na
styk. I być może praca podłoża spowodowała przesunięcie się rur ułożonych bezpośrednio w
bezpośredniej bliskości i infiltrację wód deszczowych, które powodują wypłukiwanie podłoża i
osiadanie tego kolektora. Jeśli dobrze pamiętam, to gdzieś około 25 lat temu ten odcinek był
naprawiany, ale ta naprawa ograniczyła się tylko do właściwego wykonania podbudowy i
właściwego usytuowania w dalszym ciągu na styk, a nie na zakład rur tego kolektora. W w
konsekwencji po tych 20 paru latach problem zaczął powracać. Po zdiagnozowaniu przyczyn, o
których będę Państwa informował będę również występował o zabezpieczenie ewentualnych
środków finansowych na usunięcie tego problemu.
-p. Nocna - Dziękuję.
-p. Przewodniczący - Proszę bardzo Pani Radna Drobniewska.
-p. Drobniewska - Dziękuje Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu, ja ciągle w temacie tego
zagadnienia, ponieważ już przystąpiono czy przystępuje się do kładzenia nowej nawierzchni na
ulicy Zdrojowej. Pan Burmistrz mówi, że będzie wyjęty ten odcinek ,który wymaga remontu z racji
problemu kanalizacją. A mnie interesuje to, czy nawierzchnia będzie kładziona do samej ulicy
Kościuszki. Ponieważ 18 marca już Pan podjął decyzję o skierowaniu do Pana Mariusza
Żbikowskiego zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie zmian w projekcie organizacji ruchu.
A tam była mowa o tym, żeby zająć odcinek od Armii Krajowej do Kościuszki, właśnie ulicy
Zdrojowej. Jeżeli ten projekt zostanie wprowadzony w życie, to czy celowym jest dokonywanie
kładzenie nowej nawierzchni na odcinku o którym mowa? Dziękuję.
-p. Burmistrz- Nie możemy zamknąć tego odcinka ulicy Zdrojowej od Armii Krajowej do
Kościuszki, nie zapewniając alternatywnej możliwości przejazdu dla osób korzystających z ulicy
Zdrojowej. Jeżeli udałoby się nam taką koncepcję zmiany organizacji ruchu, która
zagwarantowałaby poprzez ewentualny objazd terenu boiska ciechocińskiego liceum i poszerzeniu
poszerzenia pasa drogowego ulicy Kopernika na odcinku od Armii Krajowej do Kościuszki,
wówczas moglibyśmy podjąć decyzję o wyłączeniu z ruchu tego odcinka ulicy Zdrojowej. Tak
długo dopóki to się nie stanie, o zamknięciu tej drogi nie może być mowy.
-p. Strych - Panie Burmistrzu punkt numer 117 strona 29 informacji Burmistrza o działalności
między sesjami. Muszę przyznać, że z dużą przyjemnością przeczytałem, że udało się spotkać z
Panem projektantem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i sprawa skrzyżowania tego
trudnego skrzyżowania Kopernika i Narutowicza, na którym dochodzi do tylu wypadków, jest jak
tutaj czytamy w informacji, na dobrej drodze ku rozwiązaniu i zdaje się, że wariant inteligentnych
świateł tutaj się pojawi. Chciałem Pana Burmistrza zapytać, czy są jakieś ogólne ramy czasowe,
kiedy możemy się spodziewać pierwszych prac na tym skrzyżowaniu dzięki którym poprawi się
bezpieczeństwo uczestników ruchu?
-p. Burmistrz - Z tych trzech wariantów wariant, o którym był Pan uprzejmy wspomnieć, jest
najmniej inwazyjny. I stosunkowo nie drogi. Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę konieczność
przebudowy tego skrzyżowania, tak aby wybudować w jego obszarze rondo ,musielibyśmy włączyć
w to przyległe obszary, wykupić je. Nie wiem jakie byłoby stanowisko właścicieli gruntów. Na
pewno proceduralnie byłoby to działanie, które mogłoby potrwać rok i dłużej może dwa. A poza
tym niosłoby szalone koszty, ponieważ szacunkowo przy tym wariancie, realizacja dotycząca
wykupu gruntów, budowy ronda to kosztorysowo to jest około 4,5 miliona złotych. W wariancie
drugim, to jest wariant związany z doprowadzeniem skrzyżowania ulicy Narutowicza i Kopernika
do prostopadłego układu dróg, czyli jakby zwężenie tego skrzyżowania i wprowadzenie stosownego
oznakowania pionowego i poziomego z wykorzystaniem znaków stop. Wariant także wymagający
dużej ingerencji w istniejące skrzyżowanie i wydatkowania na poziomie ponad pół miliona złotych.
Wariant trzeci jest wariantem zdecydowanie najmniej inwazyjnym. To wariant, który po

wysłuchaniu argumentacji przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich, stanie się przedmiotem
realizacji. To budowa sygnalizacji świetlnej z zastosowaniem rozwiązań inteligentnych, czyli
kamery monitorujące poszczególne odcinki dróg, przeliczające przeliczające liczbę samochodów
dojeżdżających do skrzyżowania i przekazujące impuls dla zmiany świateł. Mając na uwadze to, że
w tego typu rozwiązaniu kluczową rolę odgrywa możliwość włączenia się do zasilenia
energetycznego, a firma Energa-Operator wydłużyła czas realizacji tego typu przyłączeń z nawet
do 14 miesięcy. Sama realizacja byłaby tutaj także możliwa dopiero w przyszłym roku. Natomiast
tak się szczęśliwie składa, że na skrzyżowaniu tych ulic Gmina Miejska Ciechocinek posiada
własną skrzynkę energetyczną z własnymi licznikami, czy rozdzielnią energetyczną z licznikami,
zadeklarowałem, że wyrazimy zgodę na włączenie tej sygnalizacji świetlnej do zasilenia miejskiego
i to będzie nasz wkład w rozwiązanie tego problemu likwidacji niebezpiecznego skrzyżowania.
Natomiast według oświadczenia przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich, po wybudowaniu
cały ten majątek ,ponieważ my będziemy płacić za energię elektryczną, ale cały ten nowo
wybudowany majątek zostanie przekazany na konto gminy czyli staniemy się jego właścicielem.
Radny Paweł Kanaś opuścił salę obrad.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo czy są jeszcze jakieś pytania. Proszę bardzo Pan Radny
Kuszyński.
-p. Kuszyński – Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado nie
uzyskaliśmy odpowiedzi, jakie będą ramy czasowe, jeżeli dobrze słuchałem.
-p. Burmistrz- A to przepraszam, jeżeli nie będzie żadnych problemów na etapie projektowania i
uzyskania pozwolenia na budowę, założenie jest takie, aby zadanie to zostało zrealizowane do
końca bieżącego roku.
-p. Kuszyński -Dziękuję bardzo.
-p. Przewodniczący -Proszę bardzo Pan Radny Strych
-p. Strych- Dziękuję. Panie Burmistrzu punkt 152 na stronie 37 materiałów z wykonania
działalności między sesjami. Chodzi tutaj o ulicę Słońską. Tam jest zaplanowany remont
nawierzchni z wykonaniem odwodnienia. Jednakże jak tutaj czytamy w materiałach, w trakcie
analizy projektu stwierdzono szereg, dokładnie cztery braki. Przepraszam trzy. Chciałem, żeby Pan
Burmistrz ustosunkował się. Chodzi o wykonanie wjazdów na jedną z działek, uzgodnienie ze
spółką wodociągową i informacji o ewentualnej potrzebie wykonania przepustu nad rowem
melioracyjnym. Chciałem zapytać, czy w związku z tym termin tej inwestycji zostanie dotrzymany
i również zapytać o te ramy czasowe, w których będzie prawdopodobna ta przebudowa?
-p. Burmistrz- Chciałbym zwrócić uwagę, że dokument, który został nam przedłożony, to nie był
projekt budowlany, ani projekt wykonawczy, tylko projekt zagospodarowania po to, żeby w oparciu
o przedstawione założenia wykonać projekt techniczny. Wszystkie , podnoszone przez Magistrat
kwestie zostały wyjaśnione, uwzględnione przez projektantów. W tej chwili trwają prace nad
wykonaniem tej dokumentacji i w ślad za tym złożenie wniosku o uzyskanie, nie pamiętam
zgłoszenia tak, o dokonanie zgłoszenia na realizację tego zadania. Projektanci nie kwestionowali
ani sprawy dotyczącej konieczności ewentualnej przebudowy przepustu, który połączyłby rów
melioracyjny, znajdujący się po dwóch stronach na ulicy Słońskiej. Co do kwestii uzgodnień ze
spółką MPWiK, jest to po prostu wymóg formalny. Ale zależało nam na tym, żeby spółka jako
jednostka wyspecjalizowana w zadaniach związanych z budową kanalizacji, wypowiedziała się. Co
jest dla mnie zawsze gwarancją, że zostanie to wykonane prawidłowo. Co do budowy wjazdu do
niezabudowanej działki, oczywiście po złożonym wniosku przez właściciela został on
uwzględniony. Mamy na ten rok zabezpieczoną kwotę miliona złotych, co gwarantuje nam
realizację pierwszego etapu. Myślę, że będzie to odcinek od parkanu muru okalającego
nieruchomość Sióstr Zakonnych za Ośrodek Polskiego Związku Niewidomych. Natomiast drugi
etap, zgodnie z założeniami przyjętymi w budżecie, będzie realizowany w roku przyszłym. Na ten
moment nie mam żadnych podstaw, żeby mieć obawy co do terminu realizacji tego pierwszego
etapu.

-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Pań z Panów chciałby jeszcze zabrać głos? Nie
widzę przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem uchwały numer 9/42/15
Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 mają?
„za”- 13 radnych
Radny Paweł Kanaś nieobecny podczas głosowania.
-p. Przewodniczący -Dobrze dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad
jakim są interpelacje i zapytania.
Ad.7. Interpelacje i zapytania.
Ad.7. Interpelacje i zapytania.
-p. Przewodniczący - Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Radny Różański.
-p. Różański -Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście, Panie Burmistrzu!
Chciałbym zadać kilka pytań w następujących sprawach. Pierwsza sprawa jak wygląda przebieg
naszej wspólnej inwestycji z władzami powiatu czyli alei 700-lecia. Czy wszystko przebiega
zgodnie z harmonogramem prac i kiedy jest przewidywany koniec tej inwestycji? Kolejna sprawa
wymiana latarni na ulicy Broniewskiego. Tutaj również mam pytanie czy wszystko przebiega
zgodnie z planem i kiedy zakończymy inwestycje? Chciałem zapytać właśnie też o ulicę Zdrojową
rozmawialiśmy właśnie i dzisiaj i ostatnio na komisjach. Proszę powiedzieć Panie Burmistrzu kiedy
rozpocznie się ta inwestycja i kiedy będzie jej zakończenie tak przybliżone? To skrzyżowanie
Narutowicza i Kopernika już tutaj pytaliśmy to już tu nie będę zadawał pytania i ostatnia sprawa.
Już niedługo przeżywać będziemy Dzień Dziecka i jeżeli Pan może Panie Burmistrzu przedstawić
program na ten właśnie dzień. Mam na piśmie także tutaj przekażę interpelacje Panu Burmistrzowi
i odpowiedź bardzo proszę ustnie.
- p. Przewodniczący - Dziękuję bardzo. Pan Radny Strych.
- p. Strych - Co prawda zgłosił się Pan Czajka, aczkolwiek ja też jestem w kolejce. Może oddam
głos bo kolega Czajka był pierwszy.
- p. Przewodniczący - Proszę bardzo Pan Radny Czajka.
- p. Czajka - Panie Burmistrzu 21 mają 2015 roku wpłynęło do nas Radnych pismo Pana
Przewodniczącego Marcina Zajączkowskiego wraz z opinią w sprawie ochrony przed powodziami
na Nizinie Ciechocińskiej. Pan Burmistrz dostał to pismo do wiadomości. A ja zadam w taki razie
pytanie, które wprost wynika z przedmiotowego pisma. Kto wnioskował w sprawie wykreślenia
wału poprzecznego, czy zostały dochowane wszelkie procedury, czy zostały przeprowadzone
konsultacje w tej sprawie, czy wszelkie uprawnione służby i organy władzy samorządowej i
państwowej mały możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii? Przypomnę w kwestii naszego
bezpieczeństwa i bezpieczeństwa wszystkich rodzin i mieszkańców Ciechocinka. Dziękuję bardzo.
- p. Przewodniczący - Dziękuję bardzo. Pan Radny Strych proszę.
- p. Strych – Panie Burmistrzu, ja może zacznę od sprawy, którą poruszył jeden z mieszkańców i
nie ukrywam, również wzbudza ona i moje niezaspokojenia, aczkolwiek mam nadzieję, że tutaj
magistrat dochowuje wszelkich formalności i należytej staranności. Chodzi o mianowicie o
wycinkę drzew na terenie Gminy w pasach drogowych, które należą do Gminy Miejskiej
Ciechocinek. Przytoczę tutaj chociażby wycinkę akacji na wysokości Gimnazjum na ulicy Wojska
Polskiego. Również visa vi bloków wojskowych na tejże ulicy zniknęła bardzo taka dorodna sosna
z lasku sosnowego. Wczoraj zauważyłem, że zniknęło jedno z drzew na ulicy Mickiewicza.
Chciałbym zapytać akurat o te konkretne przypadki. Dlaczego te drzewa zostały wycięte i również
zapytam, z czego wynikła ta wycinka? Kto ją przeprowadzał i czy są jeszcze planowane w tym roku
jakie wycinki z pasów drogowych i z czego one wynikają? To by była pierwsza sprawa.
Drugą sprawą, którą chciałbym poruszyć jest sprawa związana z wydawnictwami, które są
dostępne w punkcie informacji turystycznej. No niestety zauważyłem, że brakuje w naszym mieście
takiego wydawnictwa, które by było przewodnikiem turystycznym po Ciechocinku. Myślę tutaj

Panie Burmistrzu i Państwo Radni, że należałoby się pochylić nad tym tematem i zrealizować tego
typu wydawnictwo, bo przyznam szczerze, że osoby które przyjeżdżają do Ciechocinka, z którymi
mam kontakt, poszukują tego rodzaju wydawnictwa i jest ona niedostępne. Nie jest ono
opracowane na dzień dzisiejszy, a myślę, że powinniśmy mieć przewodnik. Mamy wiele atrakcji
turystycznych, mamy wiele obiektów noclegowych. Myślę, że opracowanie takiego przewodnika
jest zasadne i potrzebne. Chciałbym, żeby się Pan odniósł do tej kwestii.
Trzecia kwestia. Wpłynęły do przewodniczącego i niektórych z Radnych, nie wiem czy do Pana
Burmistrza również pisma: jedno pismo od Pani Iwony Krzysztanowicz, drugie akurat, ja
otrzymałem droga e- mailową, ale myślę, że Pan Burmistrz doskonale zna sprawę sprawa zespołu
Ajki i grupy tanecznej Creep Team. Pierwsze z tych zespołów prowadzone przez Panią Iwonę
Krzysztanowicz odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej . Zespół zakwalifikował się do na
festiwal piosenki we Francji. Drugi z tych zespołów również bardzo utytułowany. Oba te zespoły są
w potrzebie finansowej sfinansowania wyjazdu. Po prostu dzieci potrzebują pieniążki na wyjazd,
aby realizować się w tych zespołach. Chciałem zapytać Pana Burmistrza, na jakim etapie i czy
podjęte już zostały jakieś rozmowy w celu zapewnienia tutaj wsparcia finansowego, bo wiem też,
że opiekunowie tych zespołów bardzo starają się docierają do wszelkich możliwych źródeł, aby
tylko zrealizować dzieciom te marzenia i pomóc w tej sprawie. Także jeszcze jak jestem przy
głosie pozwolę sobie w imieniu rodziców zaprosić na taki koncert. Tutaj gdzieś jest Pani dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury, bo w ramach tego koncertu, nie tylko będą zbierane pieniążki na ten
wyjazd, ale również będzie taki przegląd sekcji, które działają na terenie Miejskiego Centrum
Kultury i ten koncert odbędzie się w Teatrze Letnim 10 czerwca o godzinie 17. Także liczę tutaj na
obecność Państwa Radnych i hojność, bo cel jest szczytny.
I jeszcze Panie Burmistrzu jedna interpelacja. Chciałem zapytać o dwie sekcje, które działają przy
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Chodzi mi o sekcję koszykówki, na którą w uchwale
budżetowej jest przyjęta kwota ponad 37 000 zł i o sekcję siatkówki. W tym wypadku widnieje
tutaj kwota niecałych 40 000 zł. Chciałbym zapytać, kto prowadzi te sekcje? Zaznaczam że nie
chodzi mi tutaj o SKS, czyli o szkolne zajęcia sportowe? Kiedy odbywają się zajęcia i na jakich
zasadach? Dziękuję bardzo.
- p. Przewodniczący - Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo
Pan Radny Dziarski
– p. Dziarski -Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni goście! Na
początku swojego wystąpienia chciałbym odnieść się do odpowiedzi na złożoną przeze mnie
interpelację na sesji Rady Miasta, która miała miejsce 19 marca, a dotyczyła nieprawidłowości
dotyczących rozstrzygnięć Komisji Konkursowej. Pismo takowe dostałem na adres domowy z
wyjaśnieniem, iż nie określiłem kwestii dotyczącej takowych nieprawidłowości. Chciałbym
zaznaczyć, że w swojej interpelacji składałem informacje dotycząca pewnych wątpliwości, w
jaki sposób kwestia dofinansowania została rozstrzygnięta. Przewodniczący Komisji
Konkursowej podczas udziału w Komisji Rewizyjnej stwierdził, iż nie posiada kompetencji
kontrolnych. Natomiast analizując Uchwałę Rady Miasta Ciechocinka z dnia 29 października
2010 roku jasno jest przedstawione, iż takowe kompetencje Komisja Konkursowa posiada.
Chciałbym tylko przytoczyć tutaj paragraf 6 wspomnianej przeze mnie Uchwały, który mówi o
tym, iż Komisja Konkursowa uwzględnia w szczególności i punkt 7 mówi: „wykonanie zadań
zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności
jakości i terminowości rozliczenia dotacji”. Tak więc wydaje mi się, analizując tą część artykułu
6, iż Komisja Konkursowa miała wszelkie możliwości dokonania kontroli przy rozdzielaniu
dofinansowania. Kolejna rzecz dotycząca przedmiotowej sprawy dotyczy protokołu tejże
komisji z dnia 10 lutego 2015 roku gdzie akceptuje i jednocześnie wskazuje jako możliwy cel
wydatkowania dotacji finansowej przeznaczonej z Budżetu Miasta na i tutaj cytuję: „wynajem
obiektów na treningi i na dofinansowanie kosztów ekwiwalentów dla zawodników”. Chciałbym
odnieść się do tej części uzasadnienia Komisji Konkursowej, gdyż także i to budzi pewne
wątpliwości. Wynajem obiektów na treningi i „na treningi” jest wbrew uchwale Rady Miasta z
dnia 24 marca 2014 roku, gdzie jest jasno zapisane, kto jest zwolniony z opłat za korzystanie z

tego typów obiektów. Jeżeli chodzi o dofinansowanie kosztów ekwiwalentów dla zawodników
to zarówno Komisja Konkursowa jak i uchwała Rady Miasta z 29 października 2010 roku
bazuje na ustawie o sporcie z 25 czerwca 2010 roku, gdzie nie ma zgody ani w Ustawie o
sporcie, ani w Uchwale Rady Miasta Ciechocinka z 29 października 2010 roku o tym, aby
dofinansowanie przekazane ze środków budżetowych było, przepraszam, było przeznaczone
na koszty związane z ekwiwalentem dla zawodników. Chciałbym tutaj Panie Burmistrzu
zaznaczyć, że wprawdzie Ustawa o sporcie daje możliwość przeznaczenia tegoż
dofinansowania na ten cel tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w Uchwale Rady danej Gminy, jest
taki zapis. Analizowałem Uchwałę Ustawę o sporcie jak i Uchwałę Rady Miasta Ciechocinka
dotyczącej powyższej kwestii i nie ma w ogóle mowy na ten temat. Także kwestia dotycząca
wynajmu obiektów jest wbrew uchwale z 2014 roku, natomiast kwestia dofinansowania
kosztów ekwiwalentów za zawodników nie jest zgodna, ani z Uchwałą Rady Miasta
Ciechocinka ani z Ustawą o sporcie. Także jeżeli chodzi o kwestie dotyczące odpowiedzi na
pismo, które otrzymałem na złożoną przez siebie wcześniej interpelację to wszystko.
Radny Paweł Kanaś wrócił na salę obrad.
Natomiast druga interpelacja dotyczy problemu, który już od paru lat jest poruszany i przez
mieszkańców części osiedla Rewersowa, była poruszana przeze mnie na Sesji Rady Miasta 29
grudnia 2014 roku. Z posiadanej wiedzy wiem, że wielokrotnie była też ta kwestia poruszana przez
Pana Radnego Draheima. Chodzi o przywrócenie stosunków wodnych rowów melioracyjnych.
Analizując dogłębnie ekspertyzę, czy też opinię Pana Profesora Grzesia jest jasno napisane, że rowy
melioracyjne są elementem zabezpieczającym w pewien sposób mieszkańców Niziny
Ciechocińskiej. Nie trzeba mi się wydaje tutaj przedstawiać konkretnych przykładów, ponieważ
chciałbym oprzeć się na rowie melioracyjnym, który znajduje się pomiędzy ulicą Armii Krajowej a
ulicą Brzozową. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy części osiedla Rewersowa od 2011 roku
próbują rozwiązać ten problem. Niemniej jednak przez 4 lata jest ten problem cały czas
marginalizowany i wprawdzie otrzymałem pismo od Pana Burmistrza, gdzie jest dołączone jest
dołączone pismo ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim mówiące o tym, że w
ewidencji gruntów takowy rów nie istnieje. Natomiast z posiadanej przeze mnie mapy właśnie z
tegoż Starostwa takowy rów się znajduje i w piśmie ze starostwa jest napisane coś takiego jak: „rów
przedstawiony na mapie zasadniczej istniał tylko jako element sytuacji w terenie”. Rozmawiałem z
fachowcami w tej dziedzinie cytuję jednego z nich iż jest to: „totalny bełkot i nie wiadomo, o co
chodzi” i mapa, którą posiadam ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim - stan
mapy na dzień 1 stycznia 2007 roku- a wydana przez Starostwo 3 lutego 2015 roku mówi jasno, iż
takowy rów melioracyjny na tej mapie istnieje rów ten rów melioracyjny, o którym mówię został
zasypany, nie ma możliwości, aby był drożny. Ja rozmawiałem z Panem Burmistrzem już na ten
temat wcześniej, uczestniczyłem w spotkaniach, które miały miejsce w gimnazjum. W Teatrze
Letnim miało to miejsce parę lat wcześniej dotyczące tego rowu było mówione, że tego rowu nie
ma. Faktycznie tego rowu nie ma i on na chwilę obecną nie ma możliwości, aby widniał na mapach
ewidencyjnych z uwagi na to, że ten rów jest zasypany. Rozmawiałem z osobą, która zajmuje się
sprawami geodezyjnymi w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, która
poinformowała mnie, iż wprawdzie nie ma tego rowu w ewidencji gruntów, nie mniej jednak
istotniejszy jest stan faktyczny. Stan faktyczny mówi, iż w 2007 roku jak i w latach wcześniejszych
takowy rów melioracyjny istniał. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż pod ulicą Armii Krajowej jak i
pod ulicą Brzozową znajdują się specjalne przepusty, które są świadectwem na to, iż na odcinku
pomiędzy wspomnianymi ulicami rów melioracyjny funkcjonował. Przepraszam 700-lecia,
przepraszam 700-lecia a Brzozową. W poprzednią sobotę po interwencji mieszkańców tego osiedla
wspólnie z Panem Radnym Draheimem udaliśmy się na interwencję, albowiem ekipa która
wykonuje remont ulicy Nieszawskiej i 700lecia przepompowywała wodę na działki, które znajdują
się po jednej ze stron alei 700lecia. Rozmawialiśmy z kierownikiem tej budowy, który stwierdził, iż

był przekonany, że znajduje się przepust pod ul. 700lecia i winien tam być rów melioracyjny. Także
jest to kolejny dowód na to, że jeżeli jest przepust w drodze to nie jest on elementem, który jest
sytuacją w terenie tylko służy określonym kwestiom. Także po raz kolejny proszę, a teraz
interpeluję o przywrócenie stosunków wodnych zgodnie z prawem wodnym na wszystkich
działkach pomiędzy aleją 700lecia a ulicą Brzozową. Chciałbym zaznaczyć, że zarówno mapa, o
której mówiłem znajduje się w zasobach Urzędu Miasta w Ciechocinku, ponieważ ją dołączyłem.
Również dołączona została dokumentacja fotograficzna, która przedstawia rok 2011, gdzie po
dużych opadach atmosferycznych, gdzie po potężnych roztopach jedyna droga dojazdowa do części
nieruchomości znajdujących się na Rewersowie, została odcięta i przez kilka tygodni była
całkowicie nieprzejezdna. Jest to jedyna droga dojazdowa. Zresztą, o ile pamiętam Pan Burmistrz
jak i Pan Burmistrz Ogrodowski byliście w roku 2011 można to nazwać na wizji lokalnej, sami
widzieliście jak to wyglądało. Także nie jest to ani mój wymysł ani wymysł mieszkańców, którzy
tam mieszkają. W związku z tym mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa, wnoszę o
przywrócenie stosunków wodnych na działkach pomiędzy Aleja 700-lecia a ulica Brzozową.
Dziękuję.
- p. Przewodniczący - Dziękuję bardzo. Pan Radny Kanaś proszę.
- p. Kanaś – Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście, Panie Burmistrzu w
piątek na komisji zapytałem Pana o przykry incydent, który wydarzył się na ciechocińskim deptaku
nieopodal Alei Sław. Państwu pewnie wiadomo, że kobieta wpadła do studzienki kanalizacyjnej.
Przyznał Pan, że nie zna Pan tej sprawy. No być może dzień po wydarzeniu w rzeczywiści tak było.
Panie Burmistrzu, pytam czy mieszkańcy i goście Ciechocinka mogą czuć się bezpiecznie
spacerując naszymi ulicami? Czy po tym nieszczęśliwym wypadku przeprowadzono rewizję
inwentaryzacji, nie wiem ocenę stanu technicznego wszystkich urządzeń tego typu w naszym
mieście tak, aby taki wypadek się nie powtórzył? Czy Panie Burmistrzu mógłby nam Pan coś
więcej o tej sytuacji przykrej przecież powiedzieć, czy ktoś w imieniu władz miasta tę osobę
przeprosił za taki incydent? No aleja sław- nie chciałbym, żeby taką sławą, aleja sław ciechocińska
się okryła.
Panie Burmistrzu, kolejna sprawa. W przyszłym roku będziemy obchodzić 100 lat praw miejskich
Ciechocinka. Ostatnio, gdy mieliśmy okrągłą rocznicę postawiono pomnik. Był cykl imprez. Może
byśmy odeszli od tego rodzaju świętowania i w przyszłym roku postawili żywy zielony pomnik,
aleję dębów, niewielki skwer. Coś nowego, jakiś nowy element zieleni w naszym mieście, który za
następne 100 lat mógłby świadczyć o tym, że dbaliśmy o zieleń, pamiętaliśmy tej o zieleni. Chociaż
i tak mamy jej dużo w Ciechocinku. Panie Burmistrzu jeszcze jedna kwestia. Tak jak kolega Strych
i myślę jak wszyscy tutaj siedzimy, również cieszę się z tego, że uda się rozwiązać kwestie
skrzyżowania ulic Narutowicza i Kopernika Proszę Państwa myślę, że tak jak wszyscy tutaj
siedzimy zgodzimy się z tym, że należy się wziąć za skrzyżowanie inne skrzyżowanie bardziej
niebezpieczne skrzyżowanie ulic Zdrojowej- Widok- Narutowicza. To jest bardzo niebezpieczne
skrzyżowanie. Sam doświadczyłem tego w mojej rodzinie Panie Burmistrzu może należałoby w
końcu rozwiązać problem komunikacyjny na tym właśnie skrzyżowaniu. Wiem, że jest tam pewien
problem własnościowy, ale wiem również, że przystąpiliśmy do sporządzania planu miejscowego
dla tej właśnie okolicy i dzięki temu dokumentowi problem własnościowy z pewnością zostanie
rozwiązany. Dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo. Pan radny Draheim proszę
-p. Draheim -Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu mam pytanie, czy przykładem lat poprzednich
będzie zorganizowana taka brygada, która to będzie chodziła po Ciechocinku ze środkiem, który
którym będą pryskane chodniki mniej uczęszczane ścieżki rowerowe, które no z racji tego
mniejszego uczęszczania zarastają chwastami? W latach poprzednich było coś takiego. To się
sprawdzało mam nadzieję, że w tym roku będzie podobna sytuacja.
Drugą sprawą jest na terenie Ciechocinka w tej chwili jest kilka inwestycji drogowych
budowlanych. Mówię tutaj na przykład Kwiatowa, park Zdrojowy. Czy istnieje możliwość
wpłynięcia w jakiś sposób na inwestora, który wjeżdża ciężkim sprzętem do parków na ulice? I
najgorszy problem jest w momencie, kiedy popada deszcz na drugi dzień wyjeżdża ten sprzęt na

ulice. I tak na dobrą sprawę cały Ciechocinek jest te jezdnie uwalone ziemią i bardzo często bywa
tak, że na przykład w poniedziałek „Ekociech” w godzinach popołudniowych wieczornych czy
nocnych sprząta te ulice. Te ulice wyglądają bardzo przyzwoicie są elegancko wysprzątane,
natomiast o 6 rano czy 6.30 wjeżdża do parku ciężki sprzęt wyjeżdża i nagle się okazuje, że te
wszystkie drogi ulice, które „Ekociech” elegancko sprzątnął, są uwalone, mógłbym podpowiedzieć.
Jechałem niedawno do Poznania, za Trzemesznem powstała nowa żwirownia i tam przed wyjazdem
samochody ciężarowe z tej żwirowni po prostu myjką myją koła wyjeżdżają? I czy istnieje taka
możliwość wpłynięcia na wykonawców czy po prostu takiej możliwości nie ma. Dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ... zabrać głos proszę bardzo Pani Radna
Nocna
-p. Nocna - ...
-p. Przewodniczący -Proszę bardzo Radny Kuszyński.
-p. Kuszyński -Panie Burmistrzu ja chciałem zapytać o kwestię wyprowadzenia ruchu autobusów z
centrum naszego miasta. Ta kwestia była już wcześniej poruszana. Co w tym temacie, czy ten
główny przystanek autobusowy, który jest przy ulicy Kopernika zostanie w końcu przeniesiony w
inne miejsce? Były plany, żeby on został przeniesiony przy nowo powstały campingu. Więc jak
wygląda ta sytuacja w chwili obecnej czy temat został już zamknięty czy cały czas jest otwarty i
czy właśnie coś w tym temacie będzie się działo?
Druga sprawa ostatnio miałem okazję być na zebraniu rodziców dzieci w Przedszkolu
Samorządowym numer 1 przy ulicy Widok i zaniepokoiła mnie ilość godzin języka angielskiego,
który ma być w przyszłym roku dla dzieci przedszkolnych. Mianowicie ma to być pół godziny
tygodniowo. Uważam, że to jest bardzo mało. Uważam, że tych godzin języka angielskiego dla tych
małych dzieci, które mają bardzo chłonne umysły powinno być zdecydowanie więcej. Przynajmniej
trzy razy w tygodniu po te pół godziny, bo ja nie chcę tutaj, żeby dzieci miały dziennie więcej niż te
pół godziny, ale żeby w tygodniu tych zajęć było więcej. Czy jest taka możliwość ze strony urzędu?
Wiem, że jest dofinansowanie tej właśnie jednej półgodzinnej lekcji czy są takie możliwości, żeby
tych półgodzinnych lekcji było w tygodniu więcej czy Urząd może to dofinansować, a jeżeli nie, to
czy rodzice sami czy prawo na to pozwala, żeby z własnej inicjatywy mogli takie lekcje dzieciom w
przedszkolu zapewnić? Dziękuję bardzo to tyle z mojej strony.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo Pani Radna Nocna proszę .
-p. Nocna – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Szanowni Goście, Panie Burmistrzu. Ja ma
następujące pytania. Pierwsza kwestia, jakie działania podjął Pan w sprawie herbu Ciechocinka?
Jak wiemy ta kwestia blokuje w pewien sposób przyznawanie medalu Stanisława Staszica.
Kolejna kwestia, jakie działania podjął Pan, aby zlikwidować bałagan na terenie należącym do
Gminy przy MCK? Już to sygnalizowałam kilkakrotnie. To są wysokie chwasty, jest dużo śmieci.
Podobnie kwestia zlikwidowania śmietnika między Hotelem Millera a Liceum Ogólnokształcącym.
Kto jest odpowiedzialny za podlewanie nowych roślin w centrum miasta, zasadzenia w okolicy
teatr? Kolejna kwestia czy jesteśmy przygotowani do, mam nadzieję, że tego nie będzie inwazji
meszek, ponieważ nie było mnie w ciągu kilku dni od rano do wieczora, więc nie wiem, czy już się
pojawiły, bo to już właściwie zaczyna się sezon na meszki. Kolejna kwestia zobaczyłam, że przy
Urzędzie Miejskim jest nowy znak zakazu wjazdu samochodów. Wiemy, że przy okolicy Urzędu i
Szkoły Podstawowej jest duży problem z parkowaniem, a nawet zatrzymywaniem się samochodów,
czy nie można by było wykorzystać zaplecza Szkoły Podstawowej. Tam jest ni śmietnik ni
magazyn. To jest także chyba teren gminy i można by przekształcić dość sporą powierzchnię na
parking i zyskali byśmy dużo.
Kolejne pytanie, czy nie można by było w związku z pięknym remontem wzdłuż alei ulicy 3-go
Maja przy figurze Matki Boskiej pomyśleć o informacji dotyczącej tejże figury? Wiem, że
mieszkańcy Ciechocinka społecznie odmalowują figurę Matki Boskiej, ale jest dużo pytań, bo
historia tej figury jest bardzo ciekawa. Jest to figura Matki Boskiej Różańcowej, ale mówi się o niej
Matka Boska Ciechocińska- miejsce uczęszczane przez wierzących, więc także może przydałaby
się informacja.
Kolejne pytania czy są podejmowane jakieś działania, badania gruntu, czy coś się dzieje wokół łąki

między campingiem a przejściem do ulicy Wołuszewskiej?
I ostatnie pytanie bardzo proste Panie Burmistrzu, jaką powierzchnię w hektarach ma Ciechocinek.
Dziękuję. Aha jeszcze nie wiem, czy mówiłam o tym. To chciałam na koniec i ten temat może się
przewijał dzisiaj może kwestia zlikwidowania fetoru w centrum Ciechocinka. Pan Burmistrz wie. o
co chodzi. Mówił nam dzisiaj o rurach betonowych. Wydaje mi się, że ta kwestia w centrum
Ciechocinka powinna być raz na zawsze rozwikłana. Dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo. Pan Radny Strych proszę.
-p. Strych – Szanowny Panie Burmistrzu, chciałem jeszcze chyba już na zakończenie tych tego
cyklu interpelacji, jakże licznych dzisiaj, zapytać i troszeczkę, może dopracować interpelacje, które
pozwolił sobie złożyć kolega Bartosz Różański. Chodzi o tą dużą przebudowę ulicy Nieszawskiej i
700- lecia. Moje pytanie dotyczy czy Gmina Miejska Ciechocinek czy do Gminy Miejskiej
Ciechocinek wpłynęły jakieś skargi na wykonawcę tego remontu? I czy w jakikolwiek sposób
Gmina jest zagrożona jakimś ubytkiem finansowych z tytułu odszkodowania? Bo mieszkańcy
szczególnie ulicy Nieszawskiej zgłaszają liczne problemy i uciążliwości związane z tymże
remontem. Chodzi o pękanie płytek w domu, zniszczone ogrodzenia, duże zapylenie ich działek.
Zakres robót jest tam potężny. Co prawda już tam te wszystkie prace zmierzają ku końcowi nie
mniej chciałbym zapytać o te sprawy. Dziękuję bardzo.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo. Widzę, że…. Już proszę bardzo Pan Radny Kanaś.
Przepraszam Pan Radny Dziarski.
-p. Dziarski -Panie Burmistrzu, ja mam takie zapytanie dotyczące złożonego przez Komisję
Uzdrowiskową wniosku przed kilkoma miesiącami, a dotyczącego przyznania lokalu Paniom ze
Stowarzyszenia Amazonki. Komisja Uzdrowiskowa prosiła Pana Burmistrza o podjęcie działań w
tej kwestii. Nie ma informacji, czy takowe działania zostały podjęte. Jeśli można prosiłbym Pana
Burmistrza o treść tej kwestii. I druga rzecz, która już kiedyś była poruszana na Sesji Rady Miasta,
bodajże przez Panią Radną Aldonę Nocną, a dotyczy Miejskiego Kina Zdrój. Stojąc twarzą do tegoż
kina, po lewej stronie jest nieładnie wyglądający ściana, z której odpada tynk. Przyznam szczerze
nie jest to najładniejszy widok. Chodzi o tą ścianę, nieładnie wyglądającą mówiąc tak oględnie. Czy
istniałaby możliwość postawienia przed tą ścianą trejażu, a na tym trejażu, przed tym trejażem
posadzenia roślin typu powojniki, bluszcz, winobluszc, żeby po prostu zamaskować to nie tylko w
okresie letnim, ale całorocznym. Dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo. O możliwość interpelacji wnioskował jeden z mieszkańców
Ciechocinka Pan Adam Twardowski. Proszę bardzo o zabranie głosu do mikrofonu.
-p. Twardowski -Dzień dobry Państwu. Dla Państwa którzy mnie nie znają- nazywam się Adam
Twardowski. Mieszkam na Łąkowej w Ciechocinku. Mój głos proszę traktować jako zapytanie do
Rady Miasta i w mojej subiektywnej sprawie i ocenie.
Niemniej jednak myślę, że dotyczy wszystkich mieszkańców. Może najpierw odczytam, znaczy
postaram się nie czytać tego wszystkiego, złożę na piśmie na ręce Przewodniczącego to zapytanie.
Natomiast chciałem się zapytać o konkretną uchwałę Rady Miasta numer XLIV/343/14 ładnie
opisaną na tej ulotce. Tak i pytanie numer jeden czy wyżej wymieniona uchwała nadal obowiązuje?
Myślę, że tak. Ale to znaczy może…uchwała dotyczy wywozu odpadów komunalnych. To było
pierwsze pytanie, myślę, że retoryczne. Drugie - w jaki sposób Rada Miasta kontroluje i egzekwuje
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy szczególnie chodzi mi o zapis o
segregowanie segregowane odpady w zabudowie jednorodzinnej zarówno od firmy wykonującej te
usługi jak i od mieszkańców? Cztery -czy są wyznaczone konkretne osoby odpowiedzialne za
realizację tego regulaminu i jakie to są osoby? Przepraszam nieprzyzwyczajony jestem do
wystąpień publicznych. Pięć czy Rada Miasta przewiduje stosowanie sankcji przy nieprzestrzeganiu
wyżej wymienionego regulaminu przez którąkolwiek ze stron i jaki ma do tego nadane
instrumenty? Sześć czy mieszkaniec Ciechocinka, który wykonuje postanowienia wyżej
wymienione wyżej wymienionej uchwały i jest lekceważony przez usługodawcę ma prawo do
zniżek w opłatach zagospodarowania odpadami? Siedem czy wydawanie pieniędzy na kolorowe
broszurki na kredowym papierze, których i tak nikt nie czyta ze zrozumieniem sens? Taki sam efekt
zyskamy załączając ksero i krótkie uzasadnienie. Od miesiąca nie odbierane są odpady

biodegradowalne z mojej posesji, co trochę ironicznie opisałem w tym moim zapytaniu. Z terenu
mojej posesji wspomnę tylko, że jako jedyne, bo jako jedyne są na posesji i to wszystko poproszę o
odpowiedź o piśmie i słucham.
-p. Przewodniczący – Szanowni Państwo nie brnijmy w dyskusję. Proszę złożyć zapytanie, tak jak
Pan sugerował. Czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie
interpelacji i zapytania. Nie widzę przechodzimy do kolejnego punktu. A przepraszam ja jeszcze
chciałem jedno zapytanie, jeśli można. Mam takie pytanie Panie Burmistrzu. Kto zajmuje się
terenem utrzymaniem czystości i porządku na terenie po lewej stronie tężni, tam gdzie jest gdzie są
dwie fontanny, plac zabaw dla dzieci, gdzie są boiska? Bo kilkukrotnie przechadzałem się ostatnio.
Ścieżki nie są trzymane w należytym porządku, utrzymane rośliny są suche, system nawodnienia
nie wiem, czy w ogóle funkcjonuje. Widać, że jest brak dbałości o ten teren. Brak dbałości o plac
zabaw. Tam piasek jest po prostu do kostek. Nie widzę tam możliwości, żeby dzieci mogły się
bezpiecznie bawić. Poza tym z tych fontann, to jest też taka sugestia okoliczni mieszkańcy urządzili
sobie kąpielisko dla zwierząt dla swoich psów. Mogę udostępnić zdjęcie, gdzie korzystają z
również detergentów, gdzie ta woda jest spieniona i piana się po prostu wylewa z tego basenu.
Także bardzo bym prosił o informacje, kto się tym terenem, kto jest za ten teren bezpośrednio
odpowiedzialny. Dziękuję bardzo przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących
sprawach
1/-p. Przewodniczący -Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w
następujących sprawach punkt pierwszy zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Ciechocinka na rok 2015. Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji. Bardzo proszę
Radny Czajka.
-p. Czajka -Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt przedmiotowej uchwały.
-p. Kanaś -Komisja finansowa wnosi o przyjęcie projektu tej uchwały.
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa również pozytywnie zaopiniowała niniejszą uchwałę.
Dziękuję.
-p. Strych - Uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Kultury, Sporu, Turystyki i Promocji.
Dziękuję.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i Porządku Publicznego wnosi o przyjęcie projektu tej uchwały.
Dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuje bardzo otwieram dyskusje kto z Pań i z Panów Radnych chciały
zabrać głos w tym punkcie. Nie widzę
-p. A. Nocna.-Ja mam takie pytania, czy te poprawki, które były na Komisji... Kwestia korekty tego
dokumentu będzie przeprowadzona? Tam chodziło o te metry, bodajże przebieg dróg...
-p. Burmistrz -Zapis powinien brzmieć od 0 + 424 kilometra do 1+176 kilometra. Jedną jedyneczkę
proszę skreślić.
-p. Przewodniczący -Dziękuje bardzo zamykam dyskusję przechodzimy do głosowania. Kto z Pan i
Panów jest za przyjęciem uchwały numer 9/43/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Budżetu Miasta Ciechocinka na 2015?
„za”-13 radnych
„przeciw”- ----,
„wstrzymał się”-1 radny.
2/ Uwzględnienie wezwania do naruszenia prawa o za usunięcia naruszenia prawa złożony przez
Klinikę Uzdrowiskową „Pod Tężniami”
-p. Przewodniczący- Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli Komisji Pan Radny Czajka.
-p. Czajka -Komisja Rewizyjna nie podjęła w tym terenie żadnych działań, nie wypowiedziała się.
-p. Kanaś -Komisja Finansowa odbyła dyskusję nad projektem tej uchwały i co prawda nie
jednogłośnie wnosi o przyjęcie. Dziękuję.
-p. Dziarski- Komisja Uzdrowiskowa podobnie jak Komisja Rewizyjna nie podjęła działań w

powyższej kwestii. Dziękuję.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji postanowiła podjąć decyzje w czasie tej
sesji, także nie zabraliśmy stanowiska w tejże sprawie.
-p. Kuszyński -Również Komisja Komunalna i Porządku Publicznego na swoim posiedzeniu nie
zajęła stanowiska w tej sprawie. Ustosunkujemy się na obecnej sesji. Dziękuję bardzo.
-p. Przewodniczący -Dziękuję uprzejmie. Niniejszym otwieram dyskusję bardzo Proszę kto z Pań i
Panów Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. Nie widzę przechodzimy do głosowania. Kto z
Pań i Panów jest za przyjęciem uchwały numer 9/44/15 w sprawie uwzględnienia wezwania do
naruszenia prawa?
„za”-jednogłośnie
Ad. 3/ Uwzględnienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa zgłoszone prze Sanatorium
łączność „Łączność” Spółka z o. o.
-p. Przewodniczący- Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli Komisji Pan Radny Czajka
proszę bardzo.
-p. Czajka -Komisja rewizyjna nie podjęła się opiniowania. Dziękuje bardzo.
-p. Kanaś -Podobnie jak w w projekcie poprzedniej uchwały Komisja Finansowa przyjęła
pozytywną opinię. Dziękuję.
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa nie zajęła stanowiska w niniejszej kwestii. Członkowie
Komisji podjęli decyzję o zajęciu się tym problemem na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Dziękuję.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji również nie zajęła stanowiska.
Stanowisko zostanie podjęte podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i Utrzymania Porządku Publicznego również nie zajęła na
swoim posiedzeniu stanowiska w przedmiotowej sprawie. Stanowisko zostanie podjęte na
dzisiejszej sesji, dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję uprzejmie otwieram dyskusję. Kto z Pań i z Panów Radnych
chciałby zabrać głos w rej sprawie. Nie widzę zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania.
Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały numer 9/45/15 w sprawie
uwzględnienia wezwania do naruszenia prawa zgłoszonego przez Sanatorium Uzdrowiskowe
„Łączność”?
-p. Przewodniczący- Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad jakim są informacje i
sprawozdania.
9. Informacje i sprawozdania.
Ad.1 Ocena zasobów pomocy społecznej.
-p. Przewodniczący -Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli Komisji Pan Radny Czajka
proszę uprzejmie.
-p. Czajka -Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości.
-p. Kanaś -Komisja Finansowa również przyjęła do wiadomości tę informacje.
-p. Dziarski -Także Komisja Uzdrowiskowa przyjęła do wiadomości informacje w powyższej
kwestii, dziękuję.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji również przyjęła do wiadomości tę że
informacje.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i Porządku Publicznego przyjęła do wiadomości i zapoznała się
z niniejszą informacją, dziękuję.
Ad 2/- Informacja Burmistrza Ciechocinka o działaniach realizowanych zadań na rzecz osób z
niepełnosprawnościami w roku 2014.
-p. Przewodniczący- Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli Komisji Pan Radny Czajka.
-p. Czajka -Komisja przyjęła do wiadomości informację. Dziękuję.

-p. Kanaś -Komisja Finansowa również zapoznała się z dokumentem i przyjęła do wiadomości.
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa również zapoznała się z informacją Pana Burmistrza na
powyższy temat i zaakceptowała ją. Dziękuję.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przyjęła informacje do wiadomości.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i Porządku Publicznego zapoznała się z tą informacja, dziękuję
bardzo.
-p. Przewodniczący -Dziękuje bardzo. Otwieram dyskusję kto z Pań i z Panów Radnych chciałby
zająć głos w tym punkcie. Nie widzę zamykam dyskusje przechodzimy do kolejnego punktu
porządku obrad
Ad 3/ Informacja na temat przygotowania miasta do sezonu letniego
-p. Przewodniczący- Bardzo proszę przedstawicieli Komisji o zabranie głosu Pan Radny Czajka.
-p. Czajka -Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości informacje.
-p. Kanaś -Komisja Finansowa również przyjęła do wiadomości ten dokument.
-p. Dziarski -Informacja w powyższej kwestii została również przyjęta przez komisję
uzdrowiskowa dziękuję.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przyjęła informacje do wiadomości.
-p. Przewodniczący -Komisja Komunalna i Porządku Publicznego również przyjęła powyższą
informacje do wiadomości dziękuję.
-p. Nocna -Panie Burmistrzu z przykrością stwierdzam, że w tym dokumencie są błędy. Na stronie,
gdzie jest informacja: przygotowania placówek handlowych i gastronomicznych oraz miejsc
noclegowych do sezonu letniego- znalazłam wśród restauracji Willa Piast a jest zmiana nazwy tego
obiektu, jeśli chodzi o kawiarnię, to o ile mi wiadomo nie istnieje Caffe Bella, z kolei, nie wiem
może jakaś inna jest jakoś. Ten wykaz nie pasuje do tego co jest w rzeczywistości, podobnie baza
noclegowa. Nie wiem czy to jest udostępnione czy to jest obiekt zbiorowego zakwaterowania, ale
brakuje mi bodajże to się nazywa Hotel przy Willa Nova -taki obiekt istnieje nie wiem czy, to jest
obiektem zbiorowego zakwaterowania także prosiłabym o korektę tych wykazów, uaktualnienie. To
wszystko.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo kto z Pań i z Panów Radnych chciałby zabrać głos w tej
sprawie. Proszę bardzo Pani Radna Drobniewska.
-p. Drobniewska -Otrzymaliśmy informację w kształcie jaki znamy i taką przyjmujemy. Ale tak
Bogiem a prawdą, to trochę jest to skąpy materiał mówiący o przygotowaniu miasta do sezonu, bo
ogranicza się tylko do wyliczenia pewnych elementów czynności, które powinniśmy na co dzień
wykonywać. I nie daje to wcale gwarancji, że tego nasze miasto będzie w sezonie taką prawdziwą
perełką. Brakuje mi tu właśnie informacji dotyczących obiektów gastronomicznych, hoteli
chociażby jeszcze ,żeby były podane przy tych restauracjach, kawiarniach, cukierniach, chociaż
orientacyjnie liczba miejsc dla przybyłych. Jakaś informacja o atrakcji. Myślę, że ludziom, którzy
prowadzą te obiekty powinno zależeć na tym, żeby właśnie takie informacje miastu podać i żeby to
się znalazło w takim dokumencie, jaki przedstawiają pracownicy Urzędu Miejskiego nam. Bo samo
wyszczególnienie obiektów, przepraszam, ale to zbytek łaski, bo my Ciechocinek znamy i my sobie
przejdziemy, zobaczymy, gdzie co jest. To samo jeśli chodzi o hotele, też bym apelowała do
właścicieli, żeby składając Państwu informację, ja nie mówię, to co jest tajemnica handlową, niech
pozostanie tajemnica handlową. Ja taka wścibska nie jestem, ale chodzi o to, żeby ogląd na to, co
się dzieje w mieście, był. Poza tym brakuje mi właśnie jeszcze tej informacji dotyczącej wyglądu,
estetyki miasta. Ona jest w moim odczuciu zbyt powierzchowna. Ale to tylko mój odczucia i
dokument w takiej treści otrzymaliśmy i taki przyjmuje do wiadomości. A z uwagami się
podzieliłam, dziękuję.
Ad 4/Podsumowanie pracy Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta w roku 2014
-p. Przewodniczący - Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli.
-p. Czajka -Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją.
-p. Kanaś -Komisja Finansowa przyjęła do wiadomości tę informację.
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa również zapoznała się z informacja w niniejszej kwestii,

dziękuję.
-p. Strych -Członkowie Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przyjęli informacje do
wiadomości.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i Porządku Publicznego zapoznała się z niniejszą informacja,
dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo i otwieram dyskusje kto z Pań i z Panów Radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie. Bardzo proszę Pan Radny Strych.
-p. Strych -Znaczy Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu! Chciałem
tylko właśnie, analizując ten dokument, bardzo rzuciło mi się w oczy to, co wcześniej mówiłem
brak przewodnika turystycznego po naszym mieście. Także w tym miejscu też chciałbym, żeby ze
zdwojoną siłą to wybrzmiało i podnieść tą sprawę aczkolwiek przyjmujemy do wiadomości tą
informacje, dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie korzystając z obecności Pana
kierownika Janusza Hawika, bo mamy tutaj w tej informacji mamy przedstawione dane
statystyczne, jeżeli chodzi o odwiedzanie strony internetowej. A mnie bardziej interesuje faktyczny
ruch turystyczny w mieście. Czy takie badania są prowadzone w trybie bieżącym? Zakładam, że
jeszcze być może za wcześnie na dane z 2014 roku, ale może dysponuje Pan danymi aktualnymi
danymi, jeżeli chodzi o badanie ruchu turystycznego i średnią długość pobytu w Ciechocinku, jeżeli
chodzi o turystów? Nie interesują mnie pobyty finansowane przez NFZ, ZUS, PEFRON i wszystkie
takie instytucje państwowe. Generalnie chodziło mi o ruch komercyjny.
-p. Hawik -Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado!W odpowiedzi na zapytanie
chciałbym poinformować, że corocznie przeprowadzamy badanie ankietując gości odwiedzających
Ciechocinek. Za rok 2014 jestem w stanie dostarczyć sprawozdanie z po prostu, określające nie
tylko po długości pobytów, ale również grupy docelowe, skąd pochodzą. Natomiast w roku
bieżącym rozpoczniemy pod koniec czerwca, to jest to tradycyjnie połowa czerwca, lipiec i do
końca sierpnia. Pragnę nadmienić, że wykonujemy te ankiety własnymi siłami, wykorzystując
pracowników Biura Kultury, Sportu i Promocji oraz osoby będące u nas na stażu.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo ja nie ukrywam, że ja znam te statystyki, ale nie ukrywam, że
zapytałem w kontekście planowanych wydatków na lata przyszłe, jeżeli chodzi o promocje.
Rozmawialiśmy dość dużo ostatnio z Panem Kierownikiem i tutaj w ramach Komisji Sportu
Rekreacji i Promocji na temat celowej i świadomej polityki promocyjnej i marketingowej miasta. I
stąd też te moje pytania, bo o te badania, bo one dają pewien obraz i dają pewien kierunek do
planowania kolejnych działań. Nie chciałbym, żeby rok przyszły był wzorem roku obecnego, gdzie
de facto budżet na promocje i wszelkie działania promocyjne są ustawiane dopiero po akceptacji
wydatków budżetowych. To jest taki mój apel i taki wniosek do kolegów z Komisji, do Pana
kierownika również do Pana Burmistrza, żeby te rozmowy zaczęły się dużo wcześniej. Żebyśmy
rozmawiając na temat budżetu na promocję i marketing miejski, rozmawiali o konkretnych
inicjatywach, a nie inicjatywy wymyślali dopiero pod budżet. Żeby odwrócić tą kolejność. Taka
jest, tak to przyświecało mojemu pytaniu, jeżeli chodzi o ten ruch turystyczny. Bo to jest dokument,
który jest bardzo ważny jeżeli chodzi o planowanie strategi marketingowej i promocyjnej. Bardzo
proszę Pan Radny Kanaś zgłaszał się do głosu.
-p. Kanaś -Tak, Panie Przewodniczący jedyne prawdziwe badania, jakie były prowadzone, mam na
myśli zakres, poziom naukowy były prowadzone bodajże w latach 2011-2012 przez KujawskoPomorską Organizację Turystyczną. Był to projekt dofinansowany ze środków pochodzących z
Brukseli dotyczył nie tylko naszego miasta dotyczył również innych miast naszego województwa.
Dane bardzo ciekawe. Myślę, że nie straciły na aktualności z poprzedniej kadencji. Ja pozwoliłem
sobie rozesłać członkom Rady Miejskiej wnioski, tabele. Jeśli jest Pan zainteresowany, bardzo
chętnie Panu to prześlę. Bardzo ciekawa lektura i myślę, że mogłoby to wyznaczać kierunki, w
jakich powinna pójść promocja naszego uzdrowiska, dziękuję.
-p. Strych -Jako delegat do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z ramienia Gminy
Miejskiej Ciechocinek. Chciałbym tutaj, Pan Kanaś był szanowny to powiedzieć ,również polecić
wszystkim zainteresowanym te badanie, bo faktycznie są one bardzo szczegółowe, bardzo ciekawe,

są one dostępne na stronie Kujawsko -pomorskiej Organizacji Turystycznej. Myślę, że tutaj
wyszukiwarka bardzo szybko sobie z tym poradzi. Wystarczy tylko wpisać badania ankietowe
KPOT. A ze swojej stronie tylko powiem, że uczestnicząc w walnym zgromadzeniu Kujawsko
-pomorskiej Organizacji Turystycznej wiem, że badania tego typu będą kontynuowane i są
zabudżetowane na przyszły rok i również są one będą prowadzone w oparciu o środki zewnętrzne,
środki unijne. Także postaram się na bieżąco informować Państwa, jak tylko będę miał taką wiedzę,
kiedy i w jakim zakresie te badanie będą się odbywały, bo myślę, że każdy radny powinien się z
nimi zapoznać i tyle w tym temacie chciałem powiedzieć i dziękuję bardzo.
Ad.5.Sprawozdanie z działalności statutowej Miejskiego Centrum Kultury za rok 2014.
-p. Przewodniczący Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli Komisji.
-p. Czajka -Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją, dziękuję.
-p. Kanaś -Komisja finansowa przyjęła do wiadomości to sprawozdanie.
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa również zapoznała się z informacją w przedmiotowej kwestii.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji również zapoznała się z tą szeroką
informacją. Bardzo wysoko ocenia zawartość merytoryczną tego sprawozdania, dziękuję.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalne i Porządku Publicznego również zapoznała się z niniejszym
sprawozdaniem.
-p. Nocna -Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Zwracam się do Pani dyrektor, gdyby ktoś
powiedział, że w naszym mieście się nie toczy życie kulturalne, to by skłamał. Jako osoba, która
chętnie uczestniczy w różnych imprezach, ubolewam nad tym, że nie zawsze czas pozwala mi czy
pójść na te wszystkie seanse, wystawy czy imprezy organizowane przez MCK. Także naprawdę
gratuluję, ja widzę tą ogromną pracowitość i ciągłe pomysły ,nowe pomysły, aby to życie kulturalne
w Ciechocinku toczyło się na wysokim poziomie. Także dziękuję w imieniu tych, którzy
uczestniczą w życiu kulturalnym.
-p. Drobniewska -Chociaż Pani Radna Aldona Nocna już podziękowała w imieniu wszystkich
uczestniczących w imprezach organizowanych przez MCK, ja dołączam się do tych podziękowań,
ale jeszcze wrócę, co było mówione o pracy Biura Promocji i przy okazji nie tylko też o MCK ale i
o Bibliotece. Powiem dlatego, że jestem nie tylko Radną, ale także uczestniczę w działaniach
Uniwersytetu dla aktywnych, jestem członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka i
wiem że właśnie Biuro, ja będę w skrócie mówiła Biuro Promocji po staremu, że Biuro Promocji,
że Miejskie Centrum Kultury, że Miejska Biblioteka Publiczne to są właśnie te instytucje ,na
których pomoc wymienione przeze mnie organizacje zawsze mogą liczyć. I w imieniu członków
naszych organizacji, serdecznie Państwu dziękuję i dziękuję za to wszystko, co robicie na rzecz
społeczeństwa. Bo szczególnie teraz kiedy Miejskie Centrum i Biblioteka znalazły nową siedzibę,
to ten rozmach jest bardzo widoczny. A jakkolwiek jak chodzi o Biuro Promocji, możemy jeszcze
sobie dyskutować i mówić jak poszerzyć tę działalność, żeby właśnie miasto promować. To to co
Pan i Pana pracownicy robią na rzecz nas, innych organizacji to duża sprawa. I za to serdecznie
dziękuję, dziękuję Paniom i dziękuję Panom.
-p. Przewodniczący -Dziękuję uprzejmie, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym
punkcie, nie widzę zamykam dyskusję przechodzimy..., a przepraszam bardzo Pan Radny Strych,
proszę.
-p. Strych -Jako przewodniczący komisji, która zajmuje się również kulturą chciałbym tylko
przyłączyć się tutaj i również pogratulować Paniom tak znakomitej organizacji pracy kreatywności i
pracowitości. Także naprawdę- szapoba.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Janusza Żernickiego w
roku 2014.
-p. Przewodniczący- Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji Pan Radny Czajka
proszę.

-p. Czajka -Komisja Rewizyjna zapoznała się z tą informacją dziękuje bardzo.
-p. Kanaś -Komisja Finansowa zapoznała się z niniejszym sprawozdaniem i z uznaniem odniosła
się do działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej dziękuje.
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa również zapoznała się ze sprawozdaniem działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku dziękuję bardzo.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji również zapoznała się i przyjęła do
wiadomości to sprawozdanie.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i Prządku Publicznego również zapoznała się niniejszym
sprawozdaniem, dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję uprzejmie i otwieram dyskusję Pani Radna Nocna.
-p. Nocna -Ja także chciałabym podziękować wszystkim pracownikom Miejskiej Biblioteki
Publicznej imienia Janusza Żernickiego. Biblioteka jest niezwykłym miejscem spotkań wielu
pokoleń wielu stowarzyszeń. Tam się po prostu drzwi nie zamykają i nawet chciałambym
zauważyć, że trochę się chyba klamka wyrobiła przez to. Gratuluje pomysłowości. Tam po prostu
naprawdę jest największy chyba ruch w ciągu dnia. Większy chyba nawet niż w „Biedronce”.
Gratuluje pomysłowości i z racji tego, iż bywałam w różnych bibliotekach w krajach europejskich
muszę powiedzieć, że w Ciechocinku biblioteka jest na europejskim poziomie. Także wszystkim
pracownikom pragnę podziękować, że możemy się poszczycić takim miejscem, dziękuję.
-p.J. Sobierajski- Bardzo dziękuję Paniom dyrektor za umożliwienie uczestniczenia w waszych
pomieszczeniach, za pomoc wszelaką w organizowaniu wystaw, prób naszego kabaretu. Bardzo,
bardzo dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuje bardzo czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie.
Proponuje 15 minut przerwy.
Przerwa od 12:45-13:00
Ad.7. Sprawozdanie z działalności statusowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2014 roku
-p. Przewodniczący- Bardzo proszę o zajmowanie miejsca wznawiamy obrady. Przechodzimy
kolejnego punktu porządku obrad, jakim jest sprawozdanie z działalności statusowej. Bardzo proszę
o wystąpienie przedstawicieli komisji.
-p. Czajka -Komisja zapoznała Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem i jest pełna
uznania dla działań Pana dyrektora i całego zespołu OSiRu, dziękuję bardzo.
-p. Kanaś -Komisja Finansowa zapoznała się ze sprawozdaniem i przyjęła je do wiadomości,
dziękuję.
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa również zapoznała się z informacją w przedmiotowej kwestii,
dziękuję bardzo.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji również zapoznała się z tym obszernym
sprawozdaniem i przyjęła je do wiadomości będąc jeszcze pod wrażeniem tak szerokiej oferty, jeśli
chodzi o działalność sportową w naszym mieście.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i Porządku publicznego również zapoznała się z niniejszym
sprawozdaniem, dziękuję.
-p. Nocna -Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, Panie dyrektorze! Także
jestem pod wrażeniem działalności OSiRu. Najbardziej mnie interesują szachy, jako dawną
szachistkę, nie ma takiej sekcji. Szkoda, ale brakuje mi. Mam nadzieje, że to przyszłych latach
zafunkcjonuje mini golf. Tak rozmawialiśmy o tym. Ale pomysły, liczba imprez sportowych po
prostu jest to imponujące. Także dziękuję. Wiem, że są bardzo pozytywne opinie na temat
możliwości uprawnia sportu i na temat rekreacji w Ciechocinku, także dziękuję bardzo.
-p. Przewodniczący -Dziękuje bardzo czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę Ran Radny Różański.
-p. Różański -Ja również chciałem pogratulować Panu dyrektorowi. Tak samo jak w poprzednich
latach mamy tutaj bardzo szczegółowy program 130 imprez. Czyli proszę Państwa to jest prawie,
no nie prawie praktycznie, co tydzień i w tygodniu ile imprez. Także tutaj jeszcze raz gorące

gratulacje. Co 3 dni pięknie.
-p. Strych -Ja jeszcze w tym punkcie, chciałem nawiązać, bo nie wiem tutaj Panie dyrektorze, czy
został już sfinalizowany zakup tej bramy startowo -finiszowej?
Aha, zostanie zakupiona. Uważam, że to jest świetny pomysł faktycznie. Brakuje takiej bramy. Tym
bardziej, że są tam przewidziane miejsca dla sponsorów. Także myślę, że uatrakcyjni te liczne
zawody, które są rozgrywane na terenie naszego miasta. Także gratuluję również pomysłu.
Ad 8/. Sprawozdanie z działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014
-p. Przewodniczący - Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji Pan Radny Czajka.
-p. Czajka -Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem.
-p. Kanaś -Komisja Finansowa również zapoznała się z tym dokumentem.
-p. Dziarski - Komisja Uzdrowiskowa oraz Zdrowia i Opieki Społecznej również zapoznała się z
informacją w powyższej kwestii. I chciałbym tutaj jako przewodniczący tej komisji, jeśli chodzi o
współpracę z Panią kierownik, to jest ona na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Także
wszystkie problemy związane z kwestią związaną z Opieką Społeczną są na bieżąco wyjaśniane i
realizowane, dziękuję bardzo.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji zapoznała się ze sprawozdaniem i
przyjęła je do wiadomości.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i porządku publicznego również zapoznała się ze
sprawozdaniem i przyjęła je do wiadomości, dziękuję.
9/Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej
-p. Przewodniczący -Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji Pan Radny Czajka .
-p. Czajka -Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem dziękuję.
-p. Kanaś -Komisja Finansowa również zapoznała się z tym dokumentem.
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa także zapoznała się z niniejszym dokumentem dziękuję.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji również przyjęła sprawozdanie do
wiadomości.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i Porządku Publicznego również zapoznała się z niniejszym
sprawozdaniem, dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo otwieram dyskusję kto z Pań i Panów Radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie, nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.10/ Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Związku Miast Polskich.
-p. Przewodniczący- Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji.
-p. Czajka -Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem, dziękuję bardzo.
-p. Kanaś -Komisja Finansowa również zapoznała się z tym dokumentem.
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa także zapoznała się niniejszym dokumentem dziękuję.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji również pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie i przyjęła je do wiadomości.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i Porządku Publicznego również zapoznała się z niniejszym
sprawozdaniem i przyjęła je do wiadomości, dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję uprzejmi,e otwieram dyskusję kto z Pań i z Panów Radnych chciały
zabrać głos w tym punkcie. Proszę bardzo Pan Radny Kuszyński.
-p. Kuszyński -Panie Burmistrzu, ja miałbym pytanie odnośnie punktu dotyczącego ładu
przestrzennego. Konkretnie uporządkowania reklam. W informacji tutaj zawartej, którą pozwolą
Państwo, że przytoczę jest napisane, co następuje: „na nasz wniosek w prezydenckim projekcie
Ustawy o Ochronie Krajobrazu wprowadzono przepisy pozwalające uporządkowanie reklam w
przestrzeni publicznej przy pomocy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i
instrumentu finansowego lokalny podatek od reklam” trwają prace nad projektem w Sejmie.
Chciałem zapytać Panie Burmistrzu, bo Pan również złożył na końcu tego dokumentu swój podpis,
czy jest przy tej okazji „wprowadzany” znaczy ta ustawa daje możliwość kolejnego podatku,
kolejnego obciążenia, który będą ponosić Polacy i chciałbym, żeby Pan się do tego ustosunkował,

ponieważ to jest na wniosek właśnie Związku Miast Polskich? Dziękuję bardzo.
-p. Burmistrz -Niezupełnie na wniosek Związku Miast Polskich. Natomiast Związek Miast Polskich
poprzez swój zarząd opiniował ten projekt ustawy i przed mniej więcej dwoma tygodniami, Pan
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę Krajobrazową, która daje samorządom
dodatkowe uprawnienia pozwalające na uporządkowanie tego bałaganu przestrzennego,
polegającego między innymi na wystawianiu reklam w sposób nie kontrolowany, tak to było do tej
pory. W tej chwili poprzez zapisy tej ustawy, będzie możliwe wyznaczanie miejsc, w których takie
reklamy będzie można zlokalizować. Natomiast jeżeli będą się pojawiały w innych miejscach
będzie podstawa do tego, aby je nakazywać usuwać.
-p. M. Kuszyński- Czy Gmina Miejska Ciechocinek planuje w związku z tym wprowadzenie
lokalnego podatku od reklam?
-p. Burmistrz -To będzie decyzja Państwa jako Rady Miejskiej. To nie Burmistrz podejmuje takie
decyzje, tyko Rada Miejska musi, bądź może stanąć na stanowisku, że takich opłat się nie pobiera i
wtedy to trudno będzie wyegzekwować tę likwidację reklam, które będą się pojawiały w sposób
niekontrolowany w różnych miejscach miasta.
-p.M. Kuszyński -To rzeczywiście Gmina decyduje, ale z inicjatywą może wyjść Pan Panie
Burmistrzu. Czy zamierza Pan wyjść z taką inicjatywą?
-p. Burmistrz -Przeanalizuję zapisy w ustawie i jeżeli nawet przygotuję projekt uchwały, to
Państwo możenie go nie przyjąć.
-p. Kanaś -Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu wydaje mi się, że te kwestie w
naszym mieście przynajmniej strefy uzdrowiskowej „A” już od dawna powinny być uregulowane. I
taki obowiązek nakłada na nas dawno wprowadzona ustawa uzdrowiskowa. Jeśli się mylę proszę
mnie poprawić.
-p. Burmistrz -Ustawa Uzdrowiskowa rzeczywiście daje możliwość do ograniczenia miejsc handu i
wyznaczenia miejsc, w których mogą się pojawić reklamy. Natomiast w tej chwili ustawodawca
poszedł dalej i w tej podpisanej przed dwoma tygodniami ustawie, dał narzędzie w postaci
możliwości pobierania opłat za lokalizowanie reklam, które pojawiają się w sposób
niekontrolowany.
-p. Strych -Szanowni Państwo, ja jeszcze chciałem zauważyć, że chyba jak tutaj wszyscy siedzimy,
wiemy ,zdajemy sobie sprawę z tego, że problem reklam w naszym mieście jest bardzo duży. Mamy
bardzo dużo podmiotów gospodarczych. Panuje taki troszeczkę dziki jeszcze kapitalizm na ulicach
Ciechocinka. I faktycznie osoby, które zajmuję się obsługą ruchu turystycznego, jak i osoby tak jak
ja, pośrednio. Służbowo robię na przykład zdjęcia. Jest to naprawdę koszmar tego naszego pięknego
miasta. Te reklamy, każda inna nie ma tu żadnego ładu. Ja się bardzo cieszę, że Pan Prezydent
podpisał tą ustawę przepraszam i że ustawa Krajobrazowa daje pewne narzędzia w ręce
samorządów lokalnych. Mam nadzieję, że jak najszybciej zajmiemy się tą sprawą. Przedyskutujemy
ją i wypracujemy jakąś wspólną koncepcję ładu przestrzennego w zakresie reklam, banerów,
szyldów w naszym mieście, bo jest to potrzeba paląca. A pojawiły się bardzo dobre rozwiązania
prawne, które pomogą nam jako radnym zająć się tym tematem. Także jestem dobrej myśli i myślę,
że dużo pracy przed nami jako Radą, aby tym problemem się wreszcie zająć dziękuję.
Ad.11/ Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
-p. Przewodniczący -Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji.
-p. Czajka -Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedmiotowym sprawozdaniem dziękuję bardzo.
-p. Kanaś -Komisja Finansowa również przyjęła do wiadomości ten dokument, dziękuję.
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa także zapoznała się z sprawozdaniem wspomnianego
Stowarzyszenia, dziękuję.
-p. Strych – Komisja Kultury, Sporu, Turystyki i Promocji również zapoznała się ze sprawozdaniem
i przyjęła j do wiadomości.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i Porządku Publicznego zapoznała się z tym dokumentem,
dziękuję bardzo.
-p. Przewodniczący -Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos?

Nie widzę zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu.
Ad.12/.Sprawozdanie z działalności Związku Miast Nadwiślańskich.
-p. Przewodniczący- Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji.
-p. Czajka -Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem dziękuje.
-p. Kanaś -Komisja finansowa również zapoznała się z tym dokumentem, dziękuję.
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa także zapoznała się z dokumentem w niniejszej kwestii
dziękuję bardzo.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji również zapoznała się ze sprawozdaniem
i przyjęła je do wiadomości.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i Porządku Publicznego również zapoznała się z tym
dokumentem, dziękuje bardzo.
-p. Przewodniczący – Dziękuję bardzo otwieram dyskusję kto z Pań i Panów Radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie. Nie widzę zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu
proszę bardzo przepraszam Pan Radny Strych.
-p. Strych -Chciałem zabrać głos w tej sprawie, aczkolwiek nie wiem czy Pani Aldona Nocna
będzie dobrym adresatem tej kwestii, którą chcę podnieść. Z pewnym niepokojem zauważyłem, od
tego długiego weekendu majowego w tym roku nie pojawiła się przystań na 710 kilometrze rzeki na
gruntach miejskich, tuż przy budce wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Chciałem ,
ktoś tutaj z Państwa może Pan Burmistrz, może Pani Aldona Nocna mają informację, co jest
przyczyną niezaistnienia w tym roku tej przystani, tak chętnie odwiedzającej, która jest tak chętnie
odwiedzana przez turystów, gości naszego miasta. Także chciałem zapytać o tą sprawę, jeśli ktoś
ma informację to poproszę.
-p. Nocna -Ponieważ jestem wywołana do odpowiedzi, to nie jest przedmiotem działalności
Związku Miast Nadwiślańskich. Także przykro mi nie mogę odpowiedzieć jako osoba, która pisała
to sprawozdanie.
-p. Burmistrz -A ja nie bardzo mogę odpowiedzieć, ponieważ funkcjonowanie wbrew temu, co Pan
był uprzejmy powiedzieć, tej przystani nie odbywa się w granicach administracyjnych Ciechocink.
Teren, na którym zlokalizowana jest przystań należy do gminy Raciążek i być może Pani
Wójt....Ale ja postaram się od Pana Sławomira Handziuka uzyskać informacje, jaki są przyczyny
zaniechania rozpoczęcia działalności od weekendu majowego i jak będę miał odpowiedź przekażę
do Biura Organów Samorządowych na ręce Pana Przewodniczącego z prośbą, żeby Państwa
poinformował.
-p. Strych -Dziękuję Panie Burmistrzu.
-p. Przewodniczący -Dziękuję zamykam dyskusję przechodzimy do kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad.13. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
-Przewodniczący- Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji. P
-p. Czajka -Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości sprawozdanie dziękuję bardzo.
-p. Kanaś -Komisja finansowa przyjęła do wiadomości ten dokument, dziękuje.
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa również zapoznała się z niniejszym dokumentem dziękuję.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sporu, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowała to
sprawozdanie.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i Porządku Publicznego zapoznała się z niniejszym
sprawozdaniem i przyjęła je do wiadomości, dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuje uprzejmie otwieram dyskusję ko z Pań i Panów Radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie. Nie widzę zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu
porządku obrad.
-p. Kanaś -Panie Burmistrzu wydaje mi się, że działka, o której wspomina Pan Radny Strych w
poprzednim pytaniu, jednak należy do leży na terenie Ciechocinka chodzi o stanicę wodną. Stanica
WOPR -u.

-p. Strych -Przepraszam, jeśli mogę się wtrącić. Nie chciałem polemizować, ale również wydaje mi
się, że jest to w granicach administracyjnych miasta Ciechocinka i jest tam taki ta granica tam
przebiega dość nietypowo i jest wydłużona wzdłuż linii nabrzeża i kończy się tuż za tą stanicą
wodną ,którą zwykł prowadzić Pan Handziuk prezes WOPR -u.
-p. Burmistrz – Przekazując informację, kierowałem się takim doświadczeniem sprzed kilku lat,
kiedy mieliśmy wysoki poziom wody w Wiśle i kiedy nastąpiło podsiąkanie. Pojawiły się jakieś
takie małe gejzerki po drugiej stronie wału przeciwpowodziowego i kiedy otrzymaliśmy sygnał, że
należy podjąć działania zabezpieczające, wówczas koordynujący całą akcją oficer Państwowej
Straży Pożarnej powiedział, że informacja taka została przekazana do gminy Raciążek, ponieważ to
jest odcinek wału zlokalizowany w obszarze tej gminy.
-p. Burmistrz -Ale rozumiem, że nie chodzi o lokalizację. Generalnie o fakt rozpoczęcia przyczyn
nie rozpoczęcia działalności od weekendu majowego
-p. Strych -Tylko dopowiem, że faktycznie, tam granica z tego jak pamiętam, przebiega w ten
sposób, że wał jest w granicach Gminy Miejskiej Raciążek, ale ten teren nad samą rzeką jest w
granicach miasta Ciechocinka. Także proszę Panie Burmistrzu o doprecyzowanie tej sprawy i
czekam na informację, bo faktycznie dużo osób pyta o to miejsce o letniego wypoczynku
kuracjuszy i turystów. A niestety nie pojawiło się ono w tym roku i nie funkcjonuje.
-p. Nocna -To jeszcze zapytam w takim razie, co będzie z WOPR –em, bo jeżeli nie ma przystani.
Tak jest to miejsce wypoczynku latem, to co z zabezpieczeniem, jeżeli chodzi o wodę działalność
WOPR?
-p. Burmistrz -Przed mniej więcej dwoma tygodniami Pan Sławomir Handziuk zwrócił się z
wnioskiem o umożliwienie skorzystania z dotacji zakupu paliwa dla potrzeb paliwa, które ma
służyć obsłudze łodzi motorowej, która jest wykorzystywana do zabezpieczenia nadbrzeża Wisły.
Nie sygnalizował jakichkolwiek zamiarów zawieszenia działalności, czy jej opóźnienia. Stąd to
zapytanie Pana Radnego Strycha z lekka mnie zaniepokoiło. Będę to w trybie pilnym wyjaśniał.
-p. Strych -Panie Burmistrzu, przy tej okazji chciałbym jeszcze zaznaczyć, to znaczy zwrócić
uwagę kiedy? Bo jeżeli są zapewniane w budżecie miejskim środki na obsługę Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na tym obszarze nadbrzeża ciechocińskich. także istotnym
chyba jest również fakt, kiedy rozpoczyna się ten sezon, w którym roztaczana jest ta ochrona
dzikich kąpielisk i kiedy po prostu rozpoczyna WOPR swoją działalność? Tak żeby się nie okazało,
że po prostu przekażemy środki finansowe. WOPR przyjmie je z dobrodziejstwem inwentarza i
rozpocznie swoje zadania wykonywać w połowie lipca czy w sierpniu. Zwyczajowo było to od
początku maja, jak dobrze sobie przypominam. Także ta myślę kwestia powinna być w jakiejś
umowie tutaj z WOPR -em przedstawiona i tak żeby to były określone ramy czasowe, Kiedy
WOPR, w jakich ramach czasowych WOPR po prostu pełni ochronę ciechocińskiego nadbrzeża
Wisły, bo jest to jak widać termin ruchomy. W tym roku ja nie widzę żadnych działań, stąd moje
pytanie.
Ad. 12. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
-p. Przewodniczący -Proszę o wystąpienie przedstawicieli. -p. Czajka -Komisja Rewizyjna
zapoznała się z przedmiotowym sprawozdaniem.
-p. Kanaś -A to przepraszam w taki razie Komisja Finansowa zapoznała się z tym dokumentem i
przyjęła go do wiadomości
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa również przyjęła do wiadomości niniejszy dokument,
dziękuję.
-p. Strych -Komisja Kultury Sportu, Turystyki i Promocji przyjęła do wiadomości to sprawozdanie.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i Porządku Publicznego również zapoznała się z niniejszym
sprawozdaniem dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuje uprzejmie rozpoczynam dyskusję kto z Pań i Panów Radnych
chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego
punktu porządku obrad.

Ad.13.Sprawozdanie z działalności Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.
-p. Czajka -Komisja Rewizyjna zapoznała się przedmiotowym sprawozdaniem.
-p. Kanaś -Komisja zapoznała się z tym dokumentem i przyjęła do wiadomości.
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa również przyjęła do wiadomości dokument w omawianej
kwestii, dziękuję bardzo.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji również zapoznała się ze sprawozdaniem
i przyjęła jego treść do wiadomości.
-p. Kuszyński -Komisja Komunalna i Porządku Publicznego zapoznała się również z tym
sprawozdaniem dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuje bardzo otwieram dyskusję kto z Pań i z Panów Radnych chciałby
zabrać głos? Proszę bardzo Pan Radny Draheim.
-p. Draheim -Szanowni Państwo! Mam pytanie do delegata Pana Krzysztofa Czajki. W jednym
tutaj z punktów informacji, które otrzymaliśmy mamy informacje o tym, że omówiono bieżące
potrzeby składowiska odpadów w Służewie oraz perspektywy jego rozwoju. I mam takie pytanie,
czy prawdą jest że wzrosła opłata za wywóz odpadów komunalnych na to składowisko? I czy
przełoży się to w najbliższym czasie w najbliższych latach na koszty wywozu odpadów z naszych
posesji? Jak to będzie wyglądało w późniejszych latach.
-p. K. Czajka-Myślę, że to jest dobre pytanie do Pana prezesa Okulicza, bo o tej podwyżce, ja
faktycznie na posiedzeniu Związku pytałem Pana prezesa Bartoszka, o to czy była planowana czy
jest realizowana podwyżka w wysokości 10%. Powiedział mi, że więcej niż 10%. Jak rozmawiałem
z Panem prezesem Okuliczem… Panie prezesie to wychodzi na to. że połączenie naszych spółek
dwóch. tak Panie prezesie. to jakby podniesienie teraz tej opłaty za składowanie odpadów przez
„Ekociech” realnie odbija się na funkcjonowaniu naszej spółki? Czyli można powiedzieć, że
niestety nie jest tak dobrze, jakby się mogło się wydawać Panie prezesie? Ja może do Pana skieruje
też to pytanie kolego kolegi Radnego Draheima, czy ta podwyżka za składowanie odpadów w
„Ekoskładzie” realnie wpływa na funkcjonowanie naszej spółki miejskiej?
-p.Prezes Okulicz -Została wprowadzona od miesiąca marca. Tak jak było to mówione była to
podwyżka rzędu od 10 do 12%. My jako firma i spółka handlowa musimy taką umowę,
podpisaliśmy z odbiorcą naszych odpadów. Wyjścia wielkiego nie mieliśmy, ponieważ jest to tu
najbliższe wysypisko śmieci. I regionalna instalacja i praktycznie jesteśmy zmuszeni tu te odpady
przekazywać. Na dzisiaj jakoś sobie z tą podwyżką radzimy, a działalność, którą prowadzimy na
zakresie wywozu nieczystości stałych, zamyka się praktycznie na dziś na zero. Wszystko będzie
zależało jak po prostu musimy dostosować swoje koszty, szukać oszczędności. Między innymi
połączenie spółek będzie też powodowało pewne oszczędności, które w pewnym zakresie również
zostaną wykorzystane w celu, żeby ta działalność była opłacalna, kosztem innych rzeczy jak
powiedzmy obniżenie kosztów w innych działalnościach. Ale to myślę, że spółka sobie z tym
tematem poradzi, dziękuję.
-p. K. Czajka –Myślę, że wypowiedź Pana prezesa jest tutaj jasna i klarowna w tym temacie. Ja
mam do kolegów Radnych taką propozycję, że może byśmy zaprosili Pana prezesa Bartoszka na
najbliższe posiedzenie czy to Komisja może na Sesję, żeby nam poopowiadał o tym jak funkcjonuje
„Ekoskład”. Myśmy podczas posiedzenia razem z kolegą Radnym Kanasiem wykazali szereg
nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania tej spółki. Chociażby niepłacenie opłaty
środowiskowej czy nie płacenie czynszu do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, co moim zdaniem
jest ewidentnie złe, może powiem tak ewidentnie, źle świadczy o funkcjonowaniu tej spółki
aktualnie, dziękuję bardzo.
-p.Przewodniczący -Dziękuję bardzo, ja mam pytanie do delegata naszego w Związku Gmin Ziemi
Kujawskiej, jeżeli chodzi o kondycję finansową „Ekoskładu”, bo tutaj czytamy, że dochody
budżetowe na rok 2015 aktualnie poziom 370 000 złotych, wydatki budżetowe na rok 2015 w
wysokości 1 700 000, więc to jest deficyt 1 400 000,. Są to bardzo poważne kwoty i jednoczenie
kolejne zdanie. Niedobór budżetowy zostanie pokryty nadwyżką budżetową z roku ubiegłego? Czy
faktycznie ta nadwyżka pokryje je, czy jest jakieś niebezpieczeństwo według wiedzy Pana
Radnego, co do utraty płynności finansowej przez Ekoskład?

-p. P. Kanaś-To znaczy jeśli mogę, te dane nie dotyczą spółki Ekoskład, lecz dotyczą samego
Związku i akurat tutaj nie byłbym zaniepokojony. Natomiast wspólnie z delegatem Czajką jak i
Panem Burmistrzem, który także reprezentuje nasze miasto w Zgromadzeniu, szczerze z
niepokojem wysłuchaliśmy wypowiedzi prezesa Bartoszka na temat perspektyw. Te perspektywy
raczej różowe nie są. Zawsze ze składowiskiem były pewne problemy, natomiast teraz oczekuję na
pewne dane. Zobaczymy, jak ta sytuacja Ekoskładu będzie, to znaczy na pewno będzie duży
problem dla nie tylko naszej gminy, ale też gmin, które z tego składowiska są zmuszone,
podkreślam zmuszone, korzystać.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo czy ktoś z Pań i z Panów Radnych chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę Pan Radny Czajka.
-p. Czajka -Ja tylko dopowiem, że rozmawiałem z Panią wójt z Raciążka, wójtowie i burmistrzowie
zażyczyli sobie takiego sprawozdania z działalności spółki. Dowiedziałem się od Pani Wójt, że Pan
prezes nie jest w stanie udzielić pełnej informacji funkcjonowania tej spółki, ze względu na
tajemnicę handlową, bodajże. Także to też świadczy, że powinniśmy się troszeczkę bardziej
przyjrzeć jako samorządowcy, jak ta spółka funkcjonuje i co się tam naprawdę dzieje. Dziękuję
bardzo.
15/ Sprawozdanie z działalności Kujawsko -Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
-p. Przewodniczący- Bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli Komisji
-p. Czajka -Komisja Rewizyjna nie rozpatrywała tej informacji, nie zajmowała się nią, dziękuję.
-p. Kanaś -Tak podobnie Komisja Finansowa, również ze względu na brak dokumentu, nad tym
dokumentem nie podjęła dyskusji.
-p. Dziarski -Komisja Uzdrowiskowa podobni jak wcześniejsze Komisje nie podjęła stanowiska w
przedmiotowej sprawie. Dziękuję bardzo.
-p. Strych -Komisja Kultury, Sportu, Turystki i Promocji również nie zajęła stanowiska w tej
sprawie, gdyż dokument został wniesiony na dzisiejszą sesję do porządku obrad.
-p. Kuszyński -Również Komisja Komunalna i Porządku Publicznego nie pochyliła się nad tym
dokumentem ze wcześniej wspomnianych przyczyn, dziękuję bardzo.
-p. Przewodniczący -Dziękuję uprzejmie otwieram dyskusję. Ja mam pytanie do naszego do
przedstawiciela w Kujawsko -pomorskiej Organizacji Turystycznej. Jak ocenia współpracę tej
organizacji z gminami na terenie województwa?
-p. M.Strych -Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu! Nie ukrywam, że
byłem, jak dotąd, tylko raz miałem styczność z tym gremium, jakim jest Kujawsko-Pomorska
Organizacja Turystyczna. Otóż brałem udział w Walnym Zgromadzeniu. Nie mniej z relacji i
sprawozdań, które zostały przedłożone wynika taka wizja rozwoju tejże Kujawsko -pomorskiej
Organizacji Turystycznej, że dotychczasowe lata były latami zaciskania pasa, a od roku 2015
zostaną wzmożone zadanie marketingowe i działania promocyjne, które w ramach, których ta
organizacja funkcjonuje. W roku 2014 były pewne problemy kadrowe, które pojawiły się w Biurze
Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Z tego co wiem, te problemy są już rozwiązane.
Będzie wdrożona zupełnie nowa strategia i wizualizacja produktów turystycznych, których
przygotowaniu zajmuje się firma zewnętrzna. Miałem przyjemność zapoznania się z tymi
wizualizacjami. Wysoko oceniam te projekty, które zostały tam przedłożone. Nie mniej mając
również kontakt z Panem Januszem Hawikiem, który kieruje działalnością biura, które zajmuje się
promocją i turystyką w naszym mieście, również jestem świadomy pewnych problemów, które
zaistniały na linii Gmina Miejska Ciechocinek – Kujawsko -pomorska Organizacja Turystyczna.
Mediowałem w kilku sprawach i jestem gotowy pracować dalej w tym gremium. I będąc w stały
kontakcie z Panem Hawikiem jestem gotowy dbać o to, aby te działania które podejmuje Kujawsko
-pomorska Organizacja Turystyczna na rzecz podmiotów które ją tworzą ze szczególnym
uwzględnieniem naszej gminy były intensywne, były skuteczne i abyśmy o nich słyszeli i abyśmy
mogli z zadowoleniem przyjmować rezultaty tych że działań, dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo czy ktoś z Pań i z Panów Radnych chciałby zabrać głos w

tym punkcie? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.16. Informacja na temat zadania pod nazwą „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych
terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku
-p. Przewodniczący- Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Burmistrza.
-p. Burmistrz -Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Od czasu ostatniej sesji, w związku z
wyłączeniem zespołu inżynierskiego, któremu Sad Okręgowy we Włocławku zlecił przygotowanie
opinii. Przygotowanie takiego dokumentu zlecono innej firmie inżynierskiej, tym razem z Torunia.
Odbyła się wizja lokalna. Strony podczas tej wizji przedstawiły swoje stanowiska. Czekamy w tej
chwili na opinię, która zostanie złożona do Sądu Okręgowego. Sąd przekaże tę opinię do naszej
dyspozycji w celu ustosunkowania się do jej zapisu. Od tego momentu, jak odbyła się wizja lokalna
dotarł do nas jeszcze jeden sygnał, że jeden z inżynierów zlecił wyspecjalizowanej firmie
wykonanie odkrywek związanych z określeniem grubości warstw alejek i placów, które zostały
wykonane przez firmę Gutkowski. Na ten moment opinii nie mamy. Jak tylko dotrze poinformuję
Państwa o tym fakcie i o stanowisku, które zajmiemy jako przedstawiciele gminy miejskiej
Ciechocinek.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo otwieram dyskusję kto z Pań i z Panów Radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie. Nie widzę. Ja zadam pytanie w takim razie Panie Burmistrzu. Na ile ta
sytuacja może wpłynąć na fakt nierozliczenia tej inwestycji ze środków unijnych, bo jak dobrze
wiemy ten rok jest rokiem ostatnim, jeżeli chodzi o rozliczanie wszelkich projektów z perspektywy
2007/2013?
-p. Burmistrz -Czekamy na opinię i ja wybieram się na spotkanie do Pani dyrektor Kamili
Radzieckiej i będę rozmawiał na temat możliwości przesunięcia, jeszcze jednego przesunięcia
terminu rozliczenia do końca miesiąca września tego roku.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Pań i z Panów Radnych chciałby zabrać głos w
tym punkcie? Nie widzę, zamykam dyskusję.
Ad.17 Informacja na temat stanu technicznego rowów melioracyjnych.
-p. Przewodniczący- Przechodzimy do kolejnego punktu. Bardzo proszę Pana Burmistrza
Ogrodowskiego o zabranie głosu.
-p. Burmistrz Ogrodowski -Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! W dniach 5, 6 mają tego roku
zespół w składzie: Marian Ogrodowski jako Zastępca Burmistrza, Pani Wanda Buchalska jako
prezes MPWiK spółka w Ciechocinku i Pani Magdalena Zwierzchowska kierownik Referatu
Gospodarki Terenami dokonali takiej wizji terenowej, podczas której ustalono, że w pierwszej
kolejności realizowane będą roboty konserwacyjne na rowach w obszarze ulicy Żytnia, Graniczna,
Słowackiego. W ramach tych prac odmulone rurociągi pod drogami, tj. w obszarze ulicy Zdrojowej,
Stawowej i Słowackiego. W dalszej kolejności planujemy prace na rurociągach przebiegających od
ulicy Kopernika do ulicy Narutowicza oraz przy rowie wale wstecznym na odcinku blisko około
500 metrów. Odmulenie i odmulenie komory przy ulicy Staszica. Część zaplanowanych środków na
konserwację rowów, wykorzystana zostanie w okresie jesiennym, z uwagi na możliwość awarii lub
niespodziewanych okoliczności na przykład uszkodzenia czy zmywania deszczu. Środki, jakie są
zgromadzone w budżecie na ten cel to kwota 40 000 złotych. W związku z tym po przyjęciu tego
protokołu, wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia z środków publicznych.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję kto z Pań i z Panów Radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo Pan Radny Strych.
-p. Strych -Panie Burmistrzu, jeśli dobrze słyszałem to użył Pan określenia, że będą prace się
odbywały przy wale wstecznym? Czy to jest ten wał, który nie jest wałem, a jest tym elementem
krajobrazu? To o to miejsce chodzi?
-p. Burmistrz Ogrodowski -Tak, to chodzi o ten element odprowadzenia wód pomiędzy
przepompownią główną a Staszica, a za tym właśnie wałem wstecznym, który właśnie dzisiaj jest
nazywany lub wałem poprzecznym. Jeżeli to w nomenklaturze jest tak nazywane.
-p. Przewodniczący -Dziękuję, jeszcze porządkując. Nie funkcjonuje znaczy funkcjonuje coś

takiego jak wał wsteczny. Wał wsteczny służy do ochrony terenów położonych nad dopływami
rzeki obwoływanej. Więc to nie jest wał wsteczny. To jest wał poprzeczny- tak porządkując
nomenklaturę. Czy koś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję bardzo
zamykam dyskusję przechodzimy przepraszam Pani Radna Kowacka. Proszę uprzejmie.
-p. Kowacka -Ja chciałam się zapytać o ten wał poprzeczny, bo dostaliśmy od Pana
Przewodniczącego taką opinię Pana Profesora Grzesia, czy jest jakaś inna opinia, która mówi tak,
jak Panie urbanistki twierdziły w trakcie sesji 31 marca, że ten wał jest tylko elementem krajobrazu
i nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo miasta?
-p. A. Nocna -Jest to fotografia wykonana w XX wieku, bo wtedy powiedzmy już można było
wizualizować rzeczywistość. W tle jest Tężnia numer 3. To drzewo jest tuż przy wale
poprzecznym, po prawej stronie. Czyli zdjęcie zostało zrobione z tego wału. To co widzimy w
większości na tej fotografii to woda. I z moich rozmów z profesorem Grzesiem wynika, że jest to
bardzo ważny element ochrony Ciechocinka. Gdyby było zagrożenie powodzią, to nie tylko ten
wał, który jest umacniany blisko Wisły chroni Nizinę Ciechocińską, ale także ten. Tu jest dość
specyficzne ukształtowanie terenu w Ciechocinku. Mamy bowiem wzniesienia, takie wydmy
piaszczyste. Na jednej z nich zresztą wybudowane są Tężnie, na jednej z nich jest Park Sosnowy z
wieżą ciśnień. Natomiast bardzo wiele terenów to są tereny, które były mokradłami, stawikami. Ul.
Stawowa ma nie przypadkowo nazwę Stawowa, bo tam były po prostu stawy, zasypane w latach 30.
Podobnie na końcu Parku Zdrojowego w tej części końcowej był wielki staw, po którym można
było pływać łódką. Po powodzi w 1924 roku osuszano tereny Ciechocinka, ponieważ było bardzo
wielkie zagrożenie różnego rodzaju, bo było bardzo wilgotno, rozmnożyły się komary i wówczas,
ponieważ uzdrowisko nie przynosiło zysków i było zagrożenie, że po prostu coś się dziwnego
stanie z Ciechocinkiem, osuszono Ciechocinek. Były to prace inżyniera Milcera. Zresztą na te
dokumenty mapę powołuje się w swojej opinii profesor Grześ. Także jeżeli ktoś jest niedowiarkiem,
co się może stać, a my zapominamy o tym, że natura zawsze zwycięży. W 2010 roku mieliśmy do
czynienia z wielką powodzią. Wydawałoby się, że mamy XXI wiek, takie różne możliwości
techniczne. Ale rzeka pokazała, co może zrobić bezlitośnie z miastami z wioskami. I
przypomnijmy, że to co się stało w Świniarach, to kto wie, co by było w Ciechocinku. Kto pamięta
atmosferę dokładnie sprzed pięciu lat, potem zdjęcia nawet w naszej lokalnej gazecie, jak
wyglądały tereny w okolicy Ciechocinka, jaka była też panika wśród gości, mieszkańców? No i
niewiara w wał przeciwpowodziowy? Natura zawsze zwycięży, proszę Państwa! Także proszę
bardzo można się zapoznać z tą fotografią…..
To po coś jednak jest, a powodzie nie są co roku. Są czasami, 2, 3 może więcej razy w ciągu wieku.
Bo są wody przeróżne, bo to też jest przedmiotem badań. Nie jestem specjalistką, więc nie będę
rozwijała tego tematu. Jedno wiem, że Ciechocinek jest nad rzeką Wisłą oraz zagrożony jest ze
strony wód kujawskich. Nasi przodkowie przed wiekami oraz w XIX wieku szczególnie, podjęli
pewne działania, żeby można tu było bezpiecznie żyć, dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, gdyby był Pan uprzejmy się ustosunkować
do zapytania Pani Radnej Kowackiej.
-p. Burmistrz -Ja jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, to udzielając odpowiedzi Pani Radnej
Kowackiej, od razu chciałbym potraktować to jako odpowiedź na interpelację Pana Radnego
Czajki. Proszę Państwa daleki jestem od tego, aby próbować kwestionować autorytet Pana
profesora Grzesia. Natomiast realnie z formalnego punktu widzenia, ten wał poprzeczny nie ma
żadnego znaczenia, wbrew temu, co tutaj tworząc pewną ideologię, była uprzejma przedstawić Pani
Radna Nocna. Kiedy wpłynęło do mnie pismo od Pana Przewodniczącego dotyczące właśnie roli
wału poprzecznego, jego wykreślenia z ewidencji systemu przeciwpowodziowego, postanowiłem
obie wystąpić do Kujawsko -Pomorskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych we Włocławku,
z zapytaniem o rolę tego wału jako elementu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W odpowiedzi
na moje pismo z dnia 4 mają w sprawie wydania opinii dotyczącej wału poprzecznego łączącego
obszar Tężni i ulicę Solną w Ciechocinku, przedstawiam poniższą informację. „Po pierwsze z
uwagi na fakt, że przedmiotowy wał nie spełnia obecnie funkcji przeciw powodziowej, nie można
go zaliczyć do urządzeń melioracji wodnych podstawowych w rozumieniu artykułu 71 ustawy

prawo wodne. Po drugie obiekt nie pełniąc funkcji ochrony przed powodzią, nie wpływa na
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Niziny Ciechocińskiej. W chwili obecnej Nizina Ciechocińska
chroniona jest wałem przeciwpowodziowym o długości 12 kilometrów biegnącym wzdłuż rzeki
Tążyny i Wisły pomiędzy miejscowościami Wołuszewo i Siarzewo. Po trzecie ponieważ wał
wsteczny nie spełnia funkcji ochrony przed powodzią, nie wymaga podejmowania szczególnych
działań w tym zakresie. Po czwarte w naszej ocenie, wał może być użytkowany zgodnie z
założeniami planów zagospodarowania na przykład poprzez wykorzystanie korony wału jako
ścieżki pieszo rowerowej. Przedstawiając poniższą powyższą informację wykorzystano z
opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej map zagrożeń powodziowych oraz z
opracowania pod nazwą „Operat przeciwpowodziowy terenów nadwiślanych województwa
włocławskiego” wykonanego w 1998 roku przez wielobranżowe przedsiębiorstwo usługowo
-produkcyjne Melbud. Podpisał się pod tym pismem dyrektor Kujawsko -Pomorskiego Zarządu
Melioracji Pan Franciszek Złotnikiewicz”. Ponieważ jednak w piśmie kierowanym przez Pana
Przewodniczącego do członków Komisji znalazł się taki zapis, aby członkowie Komisji
zobowiązali mnie do wyjaśnienia kwestii związanych z wykreśleniem wału z ewidencji systemu
przeciwpowodziowego oraz z tym, kto wnioskował w tej sprawie i czy zostały dochowane wszelkie
procedury- w tym rozumiem, że tutaj Pan Przewodniczący bazuje na stwierdzeniu Pana Profesora
Grzesia, czy zostały przeprowadzone konsultacje w tej sprawie? Czy wszystkie uprawnione służby i
organy władzy samorządowej i państwowej miały możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii? To
muszę powiedzieć, że będzie bardzo trudno stwierdzić. Niektóre elementy są wprost awykonalne,
bo z treści pisma, które otrzymałem w dniu dzisiejszym, a które dotyczyło mojego pisma, które
dotyczyło tego, kiedy ten wał został wykreślony z ewidencji. Ten sam Kujawsko -Pomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych poprzez Pana dyrektora Franciszka Złotnikiewicza udzielił takiej
odpowiedzi : „W nawiązaniu do pisma z dnia 4 maja 2015 roku dotyczącego wału wstecznego
łączącego obszar Tężni i ulicę Solną w Ciechocinku informuję, że przedmiotowy wał nie znajdował
się i nie figuruje obecnie w prowadzonej przez Zarząd Melioracji Ewidencji Wód i Urządzeń
Melioracji Podstawowych, do których na podstawie artykułu 71 ustawy Prawo Wodne zaliczają się
między innymi budowle przeciwpowodziowe”. Takiej odpowiedzi udziela dyrektor jednostki, która
jest dysponentem wszystkich urządzeń przeciwpowodziowych w obszarze dawnego województwa
włocławskiego. Z informacji, które udało się pozyskać z Kujawsko -Pomorskiego Zarządu
Melioracji wynika, że oni mają wgląd do ewidencji tych urządzeń do od 1974 roku do chwili
obecnej. I z tej informacji, którą otrzymaliśmy wynika, że od 1974 roku nigdy wał wsteczny czy
poprzeczny, nie znajdował się w ewidencji Kujawsko -Pomorskiego Zarządu Melioracji Urządzeń
Wodnych. Ponieważ samorządy powstały w roku1990, to siłą rzeczy, konsultacja z jednostkami
samorządowymi nie była możliwa. Natomiast jaki był termin wykreślenia, z czyjej inicjatywy, czy
w ogóle ten wał poprzeczny kiedykolwiek znajdował się w ewidencji, to nawet pracownicy Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych nie potrafili udzielić takiej informacji.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo. No dla mnie zbawiennym są jakby fakty błędnego
nazewnictwa przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Jeżeli oni nie potrafią rozróżnić wału
wstecznego od wału poprzecznego, no to ich opinia przedstawiona w tej sprawie jest co najmniej
dziwna. To po pierwsze, po drugie Pan Burmistrz nie mógł znać treści mojego pisma z 21 maja,
bowiem kierowałem tą sprawę na Komisję wystosowując pismo 4 maja do Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej. Mógł Pan jedynie znać moje pismo, które skierowałem do Pana Profesora
Grzesia z prośbą o opinię. To tak porządkując troszeczkę fakty. Czy ktoś z Państwa Radnych
chciałby zabrać głos w tej sprawie?
-p. Burmistrz- Tak, ale z jaką datą Pan zwrócił się do Krajowego Zarządu z prośbą o wyjaśnienie
tej kwestii?
-p. Przewodniczący -Z pierwszym pismem wystąpiłem 6 maja 2015 roku, a z drugim pismem
zwróciłem się w ubiegłym tygodniu. Pismo wpłynęło dzisiaj z datą 25 dzień maja.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos? Pan
Radny Czajka proszę uprzejmie.
-p. Czajka -Panie Burmistrzu, można mówić jak tu koleżanka Radna Klara Drobniewska przed

chwilą powiedziała, że wyrabiamy ideologię. Jednak pamiętajmy, że wszystko może się zdarzyć i
dodatkowe zabezpieczenie na pewno naszemu miastu nie szkodzi. I nie zaszkodzi to instytucji. To
czasami jest tak, że Panie Burmistrzu, jaki jest koszt utrzymania takiego wału czy Pan wie? Mniej
więcej jaki mógłby być koszt czy jest koszt? Tym wałem zajmował się Związek Wałowy, który do
chyba jeszcze w latach 90tych ten Związek Wałowy działał, prawda? Czyli też istniał po coś i
funkcjonował po coś i były zbierane opłaty od mieszkańców też swego czasu? I teraz Panie
Burmistrzu może oni się kierowali po prostu oszczędnościami? Może to, że była błędnie
przeprowadzona komunalizacja, że ten wał, nie został przekazany wiem, że Marszałek zajmuje się
wałami, jak i wojewoda. Że może tu był błąd popełniony. Ja uważam, że sprawa nie powinna być
bagatelizowana. Nie możemy mówić, że nie zabezpieczymy naszego miasta. Teraz jest taka
sytuacja . Za 10 lat może być inaczej, za 20 jeszcze inaczej. Pamiętajmy o przyszłych pokoleniach,
dziękuję.
-p. Burmistrz -Panie Przewodniczący, to w takim razie proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że w
tym obszarze, który znajduje się na terenie dawnych polderów poholenderskich, wybudowanych
zostało pewnie kilkadziesiąt domów mieszkalnych, wybudowana została oczyszczalnia ścieków i
żeby uzyskać pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków musieliśmy otrzymać zgody właściwie
od wszystkich świętych. Pewno także, nie jestem pewien, czy z Regionalnego czy z Krajowego
Zarządu? Z Regionalnego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych. Gdyby to były tereny zalewowe,
jestem pewien, że nikt nie wyraziłby zgody na to, aby w tym obszarze tego typu obiekt, jak
oczyszczalnia ścieków wraz z oczyszczalnią solanki mogły zafunkcjonować. Oczywiście Państwa
argumentacja, że z przyrodą nikt jeszcze nie wygrał, jest jakby no trudna do podważenia. Ja
powiem, nawiązując do wypowiedzi Pana Radnego Czajki, może za 10 może za 20 lat nadejdzie,
może nadejdzie trzęsienie Ziemi, co nie daj Boże i my nie możemy dzisiaj zakładać, blokując
rozwój Ciechocinka, że coś w nie wiadomo jakiej perspektywie, na pewno będzie miało miejsce.
Póki co, wał przeciwpowodziowy jest wzmacniany, wydatkowane są gigantyczne pieniądze. W
tym roku kolejny, trzy i pół kilometrowy odcinek tego wału, właśnie na wysokości Ciechocinka
będzie wzmacniany. To wszystko ma służyć poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
naszego miasta. Natomiast w świetle pisma czy dwóch pism instytucji, która jest odpowiedzialna za
zabezpieczenie przeciwpowodziowe, Państwa kontrargumentacja jest dla mnie trudna do oceny
dlatego, że no to już w tej chwili jest słowo za słowo. Ja bazuję na pismach jednostki, która
odpowiada za nasze bezpieczeństwo. Państwo mówicie ale może się coś stanie no różne sytuacje
rzeczywiście mogą zaistnieć natomiast w ten sposób możemy właściwie możemy przyjąć, że gdzieś
z drugiej strony my się tutaj pochylamy nad problemem tego wału poprzecznego, a nikt na przykład
nie mówi o możliwości przelania się wody w kierunku, no przecież jakiś wielki napływ wody,
wysoki poziom wód w Wiśle także może doprowadzić do tego, że gdzieś nastąpi jakiś naruszenie
struktury tego wału. Wychodząc z takiego założenia, dzisiaj musielibyśmy podjąć decyzję o tym, że
nic więcej nie robimy, bo może za 10 lat czy 20 lat coś się w tym mieście stanie. Ja traktuję te
pisma z Kujawsko -Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych jako pisma, które
potwierdzają, że wał poprzeczny nie pełni jakiejkolwiek roli zabezpieczenia
przeciwpowodziowego. Stąd nie ukrywam, że z pewną ulgą przyjąłem dzisiaj wynik głosowania i
Państwa stanowisko dotyczące możliwości, czy otwierające jakby sprawę wznowienia procedury
planistycznej. Ale chciałbym, żebyście Państwo uwierzyli zawodowcom.
-p. Czajka -Panie Burmistrzu, w ramach polemiki, jeżeli chodzi o tereny zalewowe, to przypomnę
Panu 1997 rok bodajże i Wrocław, gdzie na terenach zalewowych budowano bloki i jaki był tego
efekt. Dziękuję bardzo.
-p. Różański -Wysoka Rado, Szanowni Państwo! Chciałem się krótko odnieść do tego pisma. Otóż
moja rodzina mieszka w Ciechocinku od pokoleń i mój pradziadek Wincenty Różański brał czynny
udział podczas powodzi w 1924 roku. Natomiast z informacji, które udzielił mi mój dziadek
Roman Różański, to powódź w Ciechocinku, gdzie była zalała część Ciechocinka i ta woda
utrzymywała swój duży poziom. I to właśnie ten wał, żeby mogła woda z Ciechocinka wypłynąć,
musiał zostać po prostu wysadzony na odcinku. Ponieważ było duże zamulenie i tak czy owak,
jeżeli ten wał nie zostałby wysadzony, to woda by się jeszcze dłużej utrzymywała. I teraz możemy

przeanalizować opinię Pana Grzesia, który rozważa trzy warianty. Jeżeli przyjdzie powódź, ja
uważam, że nic tak naprawdę, ani jeden wał ani drugi nie powstrzyma. Natomiast rozważmy drugi
wariant. Przerwanie wału na odcinku 708 kilometra do 713- zalaniu ulegnie tylko folder
Ciechocinek – Siarzewo. Po naprawie wału może być osuszony tutaj teren przez uchylenie
zabytkowej śluzy wałowej. Proszę Państwa, jeżeli zostanie zalany Ciechocinek, to ile będziemy
trzymać wodę w Ciechocinku? Śluza od razu pewnie zostanie otwarta po to, aby woda z
Ciechocinka jak najszybciej uleciała. Natomiast jeżeli zamkniemy śluzę i będziemy utrzymywać
wodę w Ciechocinku przez tydzień po to, aby druga strona nie została zalana, to uważam, że to jest
wielkie nieporozumienie. Natomiast trzeci wariant. Jeżeli nastąpi zalanie na odcinku kilometra 713718, zostanie zalany Słońsk Dolny i Wołuszewo. Zgadza się. Zostanie zalana ulica Sportowa,
zostanie zalane Oczyszczalnia ścieków i wtedy tutaj nic nie pomoże. Dlatego ja mam taką opinię,
że ten wał po prostu jest w tym momencie tutaj, nie do końca potrzebny.
-p. Strych -Szanowni Państwo troszeczkę jestem zdziwiony polemiką z profesorem Grzesiem,
który jest uznanym
w Polsce i na świecie autorytetem
do spraw zabezpieczeń
przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych. Naprawdę ja bardzo szanuję Pana dziadka i
pradziadka doświadczenia. Nie mniej tutaj mamy przedstawiony dokument. I tak Szanowni
Państwo logika wskazuje na to, że jeżeli mamy podwójne zabezpieczenie przeciwpowodziowe, a
naturalnym tak Panie tutaj Panie, które przygotowywały ten ważny dokument dla Ciechocinka,
określiły naturalny element krajobrazu w pewnym sensie, chodź nie utrzymywany jak teraz wiemy i
nie konserwowany przez RZGW, pełni swoją funkcję, gdyż jest elementem krajobrazu
wypiętrzonym w formie wału, który w przypadku zalania na pewno część tej wody by zatrzymał.
Dlatego z dużym niepokojem również przyjąłem na poprzedniej sesji informację i wyjaśnienia Pań
planistek na temat ewentualnego przyszłego przekopania tego tej tego elementu krajobrazu, który
okazuje się, że w przeszłości Ciechocinka już kiedyś w pewnym sensie się sprawdził. Tutaj tylko
może zrobię takie nawiązanie. Samoloty pasażerskie też są dopuszczane do lotów i są naprawdę
badane pod każdym najmniejszym względem, a co jakiś czas rzadko, bo rzadko, ale jednak
katastrofy lotnicze również się zdarzają. Także jeżeli miałbym możliwość skorzystania z
podwójnego zabezpieczenia przed powodzią, a z pojedynczego, to ja jednak wolę, żeby to
zabezpieczenie było podwójne. Bo nie oszukujmy się, powódź w Ciechocinku prawdopodobnie
nastąpi, czy to będzie za naszego życia czy za życia naszych dzieci. To jest największe zagrożenie
dla miasta. Tu myślę, że wszyscy się zgodzimy, że nie spaliny, nie ustawy, nie przepisy ale właśnie
powódź może w największym stopniu dotknąć nasze miasto i tylko tyle chciałem powiedzieć,
żebyśmy jednak nie pozbywali się tego dodatkowego zabezpieczenia, jakim jest ten stary usypany
kiedyś wał przeciwpowodziowy, który teraz jak wiemy jest zdjęty z ewidencji. Nie mniej on w
przestrzeni jest i mam nadzieję jak najdłużej będzie integralny i w takiej formie , w jakiej się
znajduje. Dziękuję.
-p. Burmistrz -Ja chciałbym zapytać Pana skąd to prawdopodobieństwo, że Ciechocinek zostanie
dotknięty powodzią, bo użył Pan takiego stwierdzenia?
-p. Strych -Panie Burmistrzu, ja bardzo żałuję, że nie ma z nami profesora Grzesia. Na pewno by
bardzo szczegółowo i naukowo wyjaśnił tą kwestię. Z tego co wiem to powodzie zdarzają się. Są
stulatki, dziesięciolatki. Nie jestem w stanie teraz przytoczyć dokładnie tych specyficznych nazw.
Nie mniej Wisła to jest jednak żywioł. My leżymy na terenie polderu wiślanego, także przy
wysokich stanach wody wszyscy z niepokojem obserwujemy, jak Wiała stoi na wałach
przeciwpowodziowych, które owszem chronią teraz Nizinę Ciechocińską. Ale nie zapominajmy o
tym, że za jakiś czas może przyjść taka woda, która da radę tym wałom i jako Radni jako
mieszkańcy powinniśmy zrobić wszystko, aby te zabezpieczenia, które są czy one są w takiej
ewidencji czy innej, żeby je utrzymać, gdyż w mojej ocenie powódź jest największym zagrożeniem
dla naszego miasta i jako Radny, jako mieszkaniec będę tą kwestie podnosił. Dziękuję.
-p. Różański -Krótko się chciałem odnieść. Tutaj nikt nie polemizuje z opinią Pana profesora
Grzesia. Tylko tak naprawdę to jest opinia, która zapoznaje nas z historią Niziny Ciechocińskiej.
Pan profesor Grześ tak naprawdę przedstawia tylko trzy warianty, z czego uważam, że dwa
pierwsze i tak mówię po prostu jest pytanie. Kiedy mamy otworzyć śluzę? Jeżeli zaleje nam

Ciechocinek? Czy mamy otworzyć od razu, żeby woda uleciała czy mamy czekać tydzień czasu aż
wszystko będzie zamulone?
-p. Przewodniczący –Dobrze. Dziękuję bardzo.
-p. B. Różański-Jeżeli by była śluza.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo za wypowiedzi. My jako laicy, nie powinniśmy się
wypowiadać, co do kwestii technicznych. Niemniej jednak, jako Radni powinniśmy zadbać o
bezpieczeństwo mieszkańców, zrobić wszystko, żeby tą sprawę wyjaśnić. Niniejszym zamykam
dyskusję przechodzimy do kolejnego punktu.
10. Wolne wnioski.
-p. Przewodniczący –Czy ktoś z Pań i z Panów Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie?
-p. Kanaś -Uprzejmie dziękuję. Panie Przewodniczący chciałbym złożyć wniosek o ustanowienie
pełnomocnika Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie skargi na bezczynność naszego gremium,
którą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyła Kliniaka Uzdrowiskowa „Pod
Tężniami”. W mojej ocenie wskazane jest, aby reprezentował nas podmiot inny niż obecnie
wspierający nas w materii porad prawnych. Dziękuję.
-p. Kowacka -Ja w wolnym wniosku, chciałam zaproponować zrobienie audytu, jeżeli chodzi o
reklamy w naszym mieście, o reklamy, o tablice, reklamowe po to, żeby ta przestrzeń publiczną
uporządkować. Ale i nie tylko Ustawa Uzdrowiskowa i Ustawa Krajobrazowa jakby obligują nas
do tego, żeby się tym zająć. Więc generalnie jakby zrobienie audytu i uporządkowanie to byłby
pierwszy krok. Jeszcze proponuje jako, że jest to duży problem- zrobienie konsultacji na temat
punktów handlu i tych targowisk, które mamy w strefie „A” do czego nas też obliguje Ustawa
Uzdrowiskowa, żeby to uporządkować. Także bardzo proszę, żebyśmy się tymi dwoma problemami
zajęli. Dziękuję bardzo.
-p. Przewodniczący -Dziękuję uprzejmie. Od razu na gorąco, proszę Pana mecenasa o
ustosunkowania się do wniosku Pana Radnego Kanasia.
-p.K. Bukowski -Proszę Państwa, jeżeli chodzi o odpowiedź na skargę z wykładnią Sądu
Administracyjnych, taką odpowiedź podpisuje Burmistrz. W związku z tym Rada Miejska nie ma
możliwości podjęcia uchwały o tym, że Rada Miejska ustanawia innego pełnomocnika do
reprezentowania Rady przed Sądami Administracyjnymi, ponieważ jak powiedziałem, odpowiedź
jest pisana w imieniu Rady Miejskiej, natomiast zgodnie z wykładnią Sądu taką odpowiedź
podpisuje Burmistrz, który ewentualnie zleca pełnomocnikowi wybranemu przez siebie udział w
sprawie sądowej.
-p. P. Kanaś –Czyli, o ile dobrze Pana zrozumiałem, Panie mecenasie nas Radnych Rady Miejskiej
Ciechocinka w konflikcie, bo jest tutaj ewidentny konflikt, będzie reprezentować pełnomocnik
wskazany przez Burmistrza Ciechocinka, tak?
-p. K. Bukowski -Tak.
-p. P. Kanaś- Czy ja dobrze zrozumiałem?
-p. K. Bukowski –Tak, dobrze.
-p. P. Kanaś –Dziękuje, w takim razie nie mam więcej pytań w tej sprawie.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo, Pan Radny Dziarski proszę .
-p. Dziarski -Ja chciałem się tylko odnieść do wniosku złożonego przez Panią Radną Kowacką
dotyczące Ustawy Uzdrowiskowej . Do Pana Burmistrza wpłynął już zapewne wniosek Komisji
Uzdrowiskowej dotyczący tego aspektu. I Komisja Uzdrowiskowa właśnie prosiła Pana Burmistrza
o podjęcie działań przestrzegania i realizowania Ustawy Uzdrowiskowej dotyczącej estetyki miasta.
Także Komisja Uzdrowiskowa ze swojej strony, kilka tygodni temu do Pana Burmistrza taki
wniosek złożyła dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tutaj uzupełnię Komisja Uzdrowiskowa oraz
Zdrowia i Opieki Społecznej przekazała dwa wnioski do Rady Miejskiej. Wniosek pierwszy w
sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw uregulowania należności za wejście do strefy
okołotężniowej. Ja bym prosił Pana Przewodniczącego, żeby w kilku zdaniach przybliżył ten temat
Radnym.

-p. T. Dziarski- Wniosek dotyczący tego zagadnienia powstał po spotkaniu z przedstawicielami
Komisji Zdrojowej. I po rozmowie i po przedstawieniu argumentów dotyczących poruszanej
decyzji, zapadła jednogłośna decyzja dotycząca tego wniosku. Chodzi o to, że przedstawiciele
Komisji Zdrojowej, którzy uczestniczyli w pracach posiedzenia tejże Komisji, stwierdzili, iż
próbowali podjąć różnego rodzaju rozmowy z Urzędem Miasta w Ciechocinku odnośnie
partycypowania w kosztach związanymi z wejściami do strefy okołotężniowej. Podobno rozmowy
te nie przyniosły żadnego skutku, w związku z czym wnioskowali o powołanie takowej komisji.
Dziękuję.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo. Należałoby rozpatrzyć czy jest konieczność powoływania
specjalnej Komisji w tej sprawie czy też Komisja Uzdrowiskowa w ramach własnych kompetencji
nie powinna po prostu kontynuować tego tematu? Ale myślę, że to jest do dyskusji do polemiki.
Kolejny wniosek Komisji Uzdrowiskowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie powołania
komisji wspólnej dotyczącej stworzenia planu gospodarki niskoemisyjnej w mieście, ograniczenie
ruchu transportu samochodowego w centrum miasta, wymiana pieców CO z programem
osłonowym zapewniającym mieszkańcom dopłaty do wyższych kosztów ogrzewania. Panie
Przewodniczący bardzo proszę kilka słów.
-p. Przewodniczący -Jeśli można, to tutaj bym poprosił o informacje w tej kwestii Panią Radną
Kowacką, która wnioskowała, a wniosek został przyjęty jednogłośnie.
-p. Kowacka -Jakby pochylając się nad koniecznością planu gospodarki niskoemisyjne, następny
wniosek złożyliśmy, żeby Pan Burmistrz zagwarantował jakieś finanse, które ten plan pozwolą nam
przeprowadzić i żebyśmy po prostu pochylili się nad tym, bo to ułatwi nam zdobywanie potem
dotacji unijnych na te wszystkie plany, jakby zabezpieczenia właśnie z tym związane. Także taki
następny wniosek na piśmie przez grupę Radnych wpłynął do Pana Burmistrza. Dziękuję.
-p. Burmistrz -Ja chciałbym powiedzieć, że nie będę występował do Państwa w tej chwili o
zabezpieczenie dodatkowych w ramach środków, które mamy na różnego rodzaju opracowania, a
które pozostają w dyspozycji Referatu Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska. Zabezpieczone
zostaną środki finansowe na opracowanie takiego programu gospodarki niskoemisyjnej i stanie się
to przez przesunięcie środków zarządzeniem Burmistrza.
11. Oświadczenia i komunikaty.
-p. Przewodniczący -Dziękuję bardzo.
-p. Nocna -Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście! Mam nadzieję, że zostałam
usprawiedliwiona, że nie mogłam uczestniczyć w poprzednich posiedzeniach Rady Miejskiej i
pracach Komisji z racji sesji maturalnej. Egzamin maturalny jest egzaminem państwowym i mam
pewne obowiązki. Chciałabym się odnieść do słów kolegi Bartosza Różańskiego, który
upowszechnił też tę informację na facebooku „Rada Miejska z przewodniczącą Aldoną Nocną na
czele nie przyznała żadnego honorowego obywatelstwa”. Chciałabym, żeby kolega zapoznał się z
przepisami, z regulaminem dotyczącym przyznawania honorowego obywatelstwa. Kapituła
rozpatruje złożone wnioski, a w ciągu czterech lat 2010-2014 nie wpłynął żaden. Za to trzeba było
wyjaśniać sprawę wniosku o honorowe obywatelstwo dla profesora Szymona Kubiaka. Jak się
okazało z dokumentacji, posiedzenia kapituły w latach 2006-2010 nie miały na przykład quorum, a
uprzedni przewodniczący mój poprzednik Pan Jerzy Sobierajski, nie poinformował wnioskodawcy
o załatwieniu sprawy. Spadło to na moje barki. Także bardzo proszę, aby takie komentarze były
poprzedzone lekturą stosownych przepisów oraz dokumentacji.
-p. B. Różański- Widocznie nikt nie był godny….
-p. Nocna -Ale to nie jest wina Rady Miejskiej, bo Rada Miejska tylko pochyla się nad wnioskiem,
tak?
Chciałam też dodać, że wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa księdzu prałatowi
Grzegorzowi Karolakowi był złożony 10 lat temu i wówczas nie znalazł akceptacji. Na ten temat są
stosowne dokumenty, protokoły. Chciałam też dodać, że i tak Ciechocinek ma więcej honorowych
obywateli niż duże miasta takie jak Toruń. Uważam, że błędem w naszym mieście jest to, że od
wielu lat blokowana jest możliwości przyznawania tytułu zasłużonych dla Ciechocinka. Chodzi o

medal Stanisława Staszica tylko dlatego, że jest kwestia nie rozwiązana związana z tym, co
widnieje na tym medalu, dlatego stąd moja dzisiejsza interpelacja w sprawie pewnych przepisów.
To nie jest tak, że nie chcemy honorować, czy nie chcieliśmy honorować. Pewne kwestie muszą być
załatwione. Dziękuję bardzo.
-p. Strych -Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Zgromadzeni
goście! Chciałem korzystając z tego punktu obrad, bardzo serdecznie podziękować w imieniu
własnym, mieszkańców myślę, że również części Radnych, jak nie wszystkich Radnych, Panu
Andrzejowi Waldowskiemu, który jest właścicielem działek znajdujących się u zbiegu ulic
Kościuszki i ulicy Zdrojowej. Jak wszyscy Państwo zapewne widzieli, teren ten się zmienił bardzo
pozytywnie. Jest estetyczny. Tutaj nowy właściciel udowodnił, że mając elementarne poczucie
estetyki, ładu i porządku, można niewielkim kosztem ten teren zasłonić, wykorzystać nawet jako
swoją reklamę i naprawdę ta rudera już nie szpeci. Po dawnej restauracji Przy Grzybie, również
zmienił się właściciel restauracji Zdrojowa w budynku tak zwanej „Europy” wzdłuż Parterów
Heldwiga. Tam również jest bardzo duży postęp cywilizacyjny, jeżeli chodzi o estetykę tego
miejsca, o podejście do klienta. Także ja jestem zbudowany i bardzo się cieszę, że są w naszym
mieście tacy biznesmeni, którzy mają elementarne poczucie estetyki i odpowiedzialności za to, co
serwują nam jako mieszkańcom i turystom.
-p. Burmistrz -Dobrze usłyszałem zmienił się właściciel „Restauracji Zdrojowa” czy tylko
użytkownik?
-p. Przewodniczący- Najemca.
-p. Strych –Najemca. Także faktycznie prostuję.
-p. Przewodniczący- Dodam tylko poza protokołem, że czynimy starania o uzyskanie środków na
kompleksowy remont elewacji budynku Europa, który niestety szpeci centrum miasta. I zdajemy
sobie z tego sprawę. Nie mniej jednak na chwilę obecną prowadzimy bardzo dużo inwestycji za
prawie 20 000 000 złotych, jeżeli chodzi o Szpital Uzdrowiskowy dr Markiewicza i Dom Zdrojowy.
Kolejne środki, które uda nam się pozyskać jako spółce Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe
Ciechocinek, będą właśnie skonsumowane, spożytkowane na remont elewacji. Także zdajemy sobie
sprawę z tego. że to nie do końca wygląda tak. jak powinno wyglądać centrum miasta. Jeszcze w
punkcie oświadczenia i komunikaty 8 maja Wojewoda Kujawsko -pomorski przysłał do Urzędu
rozstrzygnięcie nadzorcze. Stwierdził nieważność paragrafu 20 ustęp 3 punkt 2 litera uchwały Rady
Miejskiej numer 6/38/15 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru znajdującego się pomiędzy ulicą Kopernika a ulicą Jana Pawła II, z której nieważność
dotyczy tylko i wyłącznie wspomnianego paragrafu, a nie całej uchwały. Jeżeli chodzi o treść
uzasadnienia, to z tego co wiem, Państwo Radni otrzymaliście drogą mailową. Jest także do wglądu
w Biurze Rady. Zamykam ten punkt, zanim przejdziemy do punktu odpowiedzi na interpelację,
zapytania i wole wnioski o głos poprosili przedstawiciele Kliniki Uzdrowiskowej Pod Tężniami
oraz Sanatorium Uzdrowiskowego
Łączność. Bardzo proszę przedstawiciela Kliniki
Uzdrowiskowej Pod Tężniami o zabranie głosu.
-p. M. Olesińska, radca prawny Kliniki „Pod tężniami” -Dzień dobry Państwu! Przepraszam
bardzo, ale szef ma kłopoty troszeczkę dzisiaj z aparatem słuchowym i moimi wypowiedziami
przekaże to, co zarząd ma nasz do powiedzenia. I zarząd Sanatorium „Łączność” jako, że jesteśmy
powiązani niedolą, jaka nas spotkała. Nie możemy jak Państwo wiecie, od pięciu lat nic zrobić i
zagospodarować swoich terenów, a przez to również doprowadzić do rozwoju miasta Ciechocinka,
dać pracę młodym mieszkańcom, bo takie były założenia. Mamy nadzieję, że to co Państwo dzisiaj
zrobiliście, że przyznaliście się do błędu, trudno tak to trzeba powiedzieć, przyśpieszy jak gdyby
pracę nad tym planem. Obawiamy się tylko, żeby to nie trwało zbyt długo. Patrząc i przyglądając
się na kolejnej sesji, jakie są kontrowersje w tej sprawie, dlatego tu z Panem prezesem bardzo
chcieliśmy Państwa zaprosić, żebyście jako Radni odwiedzili nasze obiekty. Przygotowaliśmy
dzisiaj prezentacje. Nie ma projektora, nie zapowiedzieliśmy, bo pokazalibyśmy Państwu co przez
te pięć lat zrobiliśmy, jakie kroki czyniliśmy, żeby doprowadzić do uchwalenia tego planu, na co
wskazywaliśmy. Urosło to już do miana jakiejś legendy, że nie wiadomo co Klinika załatwia, nie
wiadomo w jaki sposób działamy leg artis. Mamy na wszystko dokumenty i chcieliśmy je z

Państwa z tymi dokumentami zapoznać. Podobnie jak Sanatorium Łączność. Ale chcieliśmy,
żebyście Państwo przyszli i popatrzyli swoim okiem, z naszych okien na te działki wokół są taką
solą, nie wiemy dlaczego, w oku? I żebyście nam pomogli i sobie również pomogli. Pięknie Pan
Przewodniczący napisał, że Radni mają prawo i obowiązek. My też mamy prawo i obowiązek.
Tylko Proszę Państwa Państwo przedłużając jedna rada, druga, trzecia rada. Nie ponosicie
konsekwencji, a my ponosimy. U nas 200 osób, nie wiem, ile tam pracuje. Myśmy wzięli kredyty,
kupiliśmy działkę, bo tu na tej sali, ktoś powiedział za dwa tygodnie problem będzie rozwiązany.
Pięć lat minęło. To wszystko kosztuje. To my mamy po tym przyjść do Państwa i powiedzieć: dajcie
naszym dwustu pracownikom jakąś zapomogę? Ile lat będziemy płacić za puste działki? Podatek,
opłatę uzdrowiskową. Proszę Państwa słuchaliśmy na ostatniej sesji, jak Państwo powiedzieliście,
że trzeba trzech milionów ,żeby te drogi tam zagospodarować. Proszę Państwa. my sami nasza
Klinika przez trzy lata sama wpłaciła do Urzędu trzy i pół miliona z tytułu opłat uzdrowiskowych.
To miejcie sumienie i pozwólcie nam działać. Swoim dzieciom mówimy dzisiaj o przyszłości, o
dzieciach, o rodzinach, o młodzieży. Pozwólcie. Schowajcie ambicje do kieszeni i dogadajmy się.
Zapraszamy. przyjdźcie i zobaczcie. jak tam mogło być pięknie. a jak jest. Dziękuję.
- p. Krzysztof Lange, Kancelaria Prawnicza, Toruń - Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny
Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, wszyscy Państwo zgromadzeni w tym
miejscu! Ja nazywam się Krzysztof Lange. Jestem radcą prawnym, który został zaproszony przez
Klinikę do współpracy w zakresie tego problemu, o którym teraz rozmawiamy. Pozwolicie
Państwo, że też wyrażę swoją opinię w kliku słowach. Pani mecenas już bardzo wiele powiedziała,
powiem szczerze, tak dobitnie, że właściwie nie należy jeszcze, czyli nie powinno się już niczego
tutaj uzupełniać. Ja nie mam zamiaru tutaj uzupełniać, bo rzeczywiście ta wypowiedź była bardzo
dobitna. Niemniej, ja chciałem wskazać na pewne dwa aspekty, być może trzy zagadnienia, które w
mojej ocenie, jako prawnika, tu jeszcze powinny tu paść. Rzecz pierwsza. Przyjęte przez Państwa
dzisiaj uchwały dotyczące uwzględnienia wezwań, zdaje się z tytułu, z całym szacunkiem dla nich,
bardzo przepraszam, ale w naszej ocenie, czy w mojej ocenie, przynajmniej osobiście, te uchwały
na dzień dzisiejszy żadnej wartości normatywnej do zagadnienia nie wnoszą. Są li tylko deklaracją.
Niestety w tych uchwałach nie ma niczego, co stan trwania bezprawia, aby w jakikolwiek sposób
cofało. Innymi słowy, stan bezprawia trwa. Państwo nie byli łaskawi w dzisiejszych uchwałach
nawet wskazać na termin, kiedy Wysoka Rada wykona swój ustawowy obowiązek, do którego
wykonania Wysoka Rada, jako organ stanowiący w tym mieście, była zobowiązana już od wielu lat.
To powoduje, że na dzień dzisiejszy, niestety, o czym Pani mecenas wspominała, cały czas trwamy
w pewnego rodzaju impasie. Ja nie chciałbym, żeby ten impas rozwiązywał za Wysoką Radę sąd.
Byłoby to ze szkodą dla wszystkich, zwłaszcza dla Wysokiej Rady, wbrew pozorom, bo to też chcę
na to wskazać i muszę na to wskazać jako pełnomocnik Kliniki. Rzeczywiście Państwo osobiście,
póki co osobiście każdy z Pań i Panów Radnych, osobiście nie ponosicie odpowiedzialności za
bezprawie, tudzież za stan bezprawny jaki ma miejsce dzisiaj. Być może kiedyś ustawodawca tego
rodzaju przepisy wprowadzi, życzył bym sobie tego, powiem szczerze, w tej sytuacji. Natomiast
proszę pamiętać o tym, że odpowiedzialnością za zaniechanie realizacji ustawowego obowiązku
Rady jest obarczona gmina, czyli miasto. Jest to odpowiedzialność majątkowa o charakterze
cywilnoprawnym, odpowiedzialność, która już w tej chwili na mieście ciąży i się pogłębia. Nie
ukrywamy, że Klinika jest mocno zdeterminowana, żeby ta sprawa była załatwiona, żeby ta sprawa
była załatwiona szybko i powiedziałbym niezwłocznie i będzie Klinika realizować swoje
uprawnienia, jako właściciel. Pani mecenas słusznie wskazywała na to, że dzisiaj, zakupiona za
ogromne pieniądze nieruchomość, leży odłogiem tylko dlatego, że Wysoka Rada jest w
zaniechaniu. Bardzo Państwa ze swojej strony, w imieniu również Kliniki i ze swojej strony proszę,
ażeby Państwo Radni, Wysoka Rada podjęła w zakresie swoich ustawowych obowiązków
zdecydowane działania. Zdecydowane działania, które winny się zakończyć niezwłocznym
uchwaleniem, skutecznie, niezwłocznym uchwaleniem planu, co jest Państwa obowiązkiem
dziękuję bardzo.
- p. Przewodniczący - Proszę bardzo, Pan prezes Kolbowicz.
– p. W. Kolbowicz – Prezes Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” - Że przybyłem, to chciałem
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parę słów powiedzieć. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, tutaj ponawiam tą prośbę
Państwa zaproszenia do Ciechocinka do Kliniki „Pod Tężniami” i chciałbym tylko jedną rzecz
powiedzieć. Na sesji, w której uczestniczyliśmy w poprzedniej Radzie, wyraźnie apelowaliśmy,
że uzdrowiska są przemysłem dla Ciechocinka, że uzdrowiska dają miejsca pracy i oczywiście
opinię o Ciechocinku. My tą opinię rozesłaliśmy po całym świecie, jesteśmy w każdym zakątku
świata i nie tylko jako „Klinika pod Tężniami”, ale jako Ciechocinek. I ja bym chciał, żebyśmy
to uszanowali. Rada oczywiście ma do spełnienia oczywistą sytuację, żeby ten rozwój się
rozwijał. Myślę, że plan zagospodarowania terenu jest potrzebny każdemu, każdej firmie
uzdrowiskowej. Bez tego nie można zrobić żadnych remontów zewnętrznych czy elewacji, czy
usprawnień dekoracyjnych i tak dalej. My dzisiaj stoimy przed takim faktem, że dochody są, nie
zabieramy skierowań wszystkim uzdrowiskom z Narodowego Funduszu. Kierujemy się
komercją, ta komercja doskonale się prowadzi u nas, bo żeśmy postawili zakład i ustawiliśmy
załogę do tego poziomu, że dzisiaj ludzie się walą z całego świata, ale jak u nas zabraknie
miejsc, to idą do sąsiednich obiektów. Na ulicy Warzelnianej jest „Łączność”, jest MSW jest
„Sanwit”. Mnie się wydaje, że, powiedzmy, również robimy pewną doskonałą otoczkę, żeby
powiększyć grono ludzi przyjeżdżających do Ciechocinka, a przy tym, jak było wspomniane, że
klimatyczne płacimy najwięcej w Ciechocinku. To są kwoty prawie półmilionowe w roku, to
trzeba uszanować. W jakimś stopniu dzisiaj przysłuchałem się, powiedzmy głosom, bardzo
ważnym głosom, wału, który powiedzmy, no niestety, jest jakimś zabezpieczeniem. Powstał wał
główny, wał poprzeczny drugi, on stanowi dla nas również bezpieczeństwo, bo jesteśmy w
sąsiedztwie tego wału. Proszę Państwa, zakład dzisiaj ma wartość ponad 100 milionów i
nieszczęście, które by przeszło w naszej okolicy, byłoby zgrozą. Ja mieszkam oczywiście w
Małej Nieszawce, muszę powiedzieć, że gospodarzę Wielkiej Nieszawki czynią cuda.
Powiększają, podwyższają wał, udrażniają to bezpieczeństwo dla społeczności, ponieważ Wisła
zawsze może być zagrożeniem. Ja myślę, że wystarczą porządne opady deszczu w Ciechocinku,
wody są zaniedbane, rowy są wszystkie zaniedbane. Ja tylko wspomnę o naszym rowie, o który
wiele lat walczyłem, bo śmierducha szła na nasz teren. Pełno komarów, robactwa i w końcu się
nie doprosiłem. Kupiłem rów, zrobiłem projekt przez fachowców. Przykryliśmy to właściwie, są
odpowietrzniki, jest wgląd, jest normalny przepływ, ale nie ma śmierduchy. Proszę Państwa, ten
grunt, który żeśmy kupili, 5 ha, ma też wzdłużny rów, który jest śmierduchą. On będzie
śmierduchą dla nas, dla „Markiewicza”, dla „Sanvitu”. My go przykryjemy, my go
zabezpieczymy, i to fachowo. Ale miasto, władze miasta, nie mogą w tym przeszkadzać. Jeżeli
mamy środki, możemy się rozwijać, to trzeba pomóc tym firmom, bo przecież słyszeliśmy
wczoraj sam apel nowego Prezydenta, który namawia, żeby wspólne działania były dla dobra tej
Ojczyzny. Ja naprawdę zapraszam, bo można zobaczyć bardzo dobre rzeczy zrobione u nas. A
tym bardziej wspomnę, że do nas przyjeżdżają bardzo ciekawi ludzie, którzy wynoszą opinie o
Ciechocinku. My staramy się oczywiście wyjaśniać, że to wszystko idzie w dobrym kierunku,
ale proszę Państwa, jeżeli to stanie, bo informacja już poszła do gazety, rozpisały się
czasopisma i w rzeczywistości już ludzie to chwytają. Tak że zamknijmy się we własnym kole i
zróbmy to dobro dla Ciechocinka, tym bardziej, że są potężne unijne środki, które możemy
wykorzystać. Ja nikomu nie zazdroszczę. Jeżeli Rada Miasta Inowrocławia przyjechała do mnie
i podpatruje rozwój naszej Kliniki i przenosi to do Inowrocławia, to dlaczego w Ciechocinku
tak nie może być. Namawiam do tego. Ta że dziękuję bardzo za uwagę. Jeszcze raz zapraszam.
Uważam, że obiekt Klinika „Pod Tężniami” bardzo dużo zrobił na rzecz tego miasta.
Zrobiliśmy ogromną reklamę, bo jesteśmy w każdym zakątku świata. Ponosimy z tego ogromne
koszty, nie patrzymy na miasto. Sami jeździmy po całym świecie i rozwijamy imię Ciechocinka.
Dziękuję za uwagę.
p. Przewodniczący – Dziękuję bardzo Panie Prezesie, dziękuję Pani mecenas, Panie mecenasie.
Kilka słów zanim oddam głos Pani radnej Nocnej. Pani mecenas zastosowała lekko idące
domniemanie, że Rada przyznała się do błędu. Rada wyszła naprzeciwko wnioskom stron o jak
najszybsze zajęcie się tą kwestią. Też proszę nie obwiniać aktualnej Rady za długi okres
uchwalania, Pan mecenas wspomniał, kilka lat. Faktycznie. Rada w obecnym składzie urzęduje
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6 miesięcy, więc też proszę na nasze głowy nie wysypywać tutaj wszystkich kalumnii, bo to jest
proces troszeczkę dłuższy, a uchwała nie została przyjęta przez Radę na poprzedniej sesji, w
kwietniu, gdyż przedstawiony plan... zbyt dużo było nieścisłości i wątpliwości, jeżeli chodzi o
przedłożony plan.
r. A. Nocna – Odpowiem Panu Prezesowi, Pani mecenas i Panu mecenasowi w szczególności,
żeby nie było refleksji po dzisiejszej sesji, że skoro nie ma planu, to winni są radni obecnej
kadencji. Ja chciałabym przypomnieć uchwałę z 29 września 2014 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego Północnym, wyodrębnionego
z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Był to koniec kadencji. Pełni optymizmu
zagłosowaliśmy za tym projektem, jednakże okazało się, że rozstrzygnięcie nadzorcze – tu mam
stosowne dokumenty, Pan mecenas może się z tym zapoznać – stwierdzam nieważność tej
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru
zwanego Północnym, wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w całości.
Jest stosowne uzasadnienie. Proszę mi powiedzieć, jeżeli jest firma wynajęta przez Urząd
Miasta Ciechocinka, skoro jest parafka prawnika, skoro są specjaliści, którzy pracują nad takim
i nagle okazuje się, że nadzór wojewody uchyla w całości. Ja pamiętam zakończenie,
podsumowanie pracy kadencji poprzedniej Rady w kinie „Zdrój”, gdzie pełna optymizmu
podkreślałam znaczenie uchwał, które podjęliśmy na koniec tej kadencji. To, co się wydarzyło
potem, to pismo, to była dla mnie rozpacz. Jak pracować w takich warunkach, komu właściwie
wierzyć. My pochylamy się nad tymi dokumentami i nagle okazuje się, że coś nie gra, coś jest
nieważne. Tak że proszę mówić, że nie było dobrej woli bo pewna uchwała była. Później
jeszcze dokończę, jeżeli chodzi o uchwały.
p. mec. Krzysztof Lange - Szanowny Panie Przewodniczący, szanowny Panie Burmistrzu,
szanowni Państwo, szanowna Pani radna chciałbym bym powiedział sprostować być może
zostaliśmy opacznie zrozumiani bądź zrozumiani nie w takich intencjach w jakich przyszliśmy
na to spotkanie otóż proszę uwierzyć nie posądzamy z któregokolwiek z Państwa za wieloletnie
zaniechania planistyczne w tym mieście. Stwierdzamy jedynie że Rada Miasta czy Miejska
Ciechocinka jako organ stanowiący ma ustawowy obowiązek uchwalenia planu to jest jedyne co
powiedzieliśmy. Jesteśmy dalecy od tego żeby któregokolwiek z Państwa, Pań, Panów
Radnych, w jakikolwiek sposób obwiniać personalnie, tym bardziej że, powtarzam, personalnie
Państwo za swoje działania i zaniechania odpowiedzialności nie ponosicie. Natomiast nie ma
wątpliwości co do tego, że taką odpowiedzialność za działania i zaniechania organu
stanowiącego jakim jest rada, ponosi gmina. W związku z tym to chcieliśmy zaakcentować.
Jeżeli chodzi o kwestie ostatniej historii, związanej z uchwaleniem planu, znam ją, Szanowna
Pani radna, zapoznałem się z dokumentami i wiem, że Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym
rzeczywiście unieważnił Państwa uchwałę, uchwałę Rady i gdzieś tam doszło do zniweczenia
wysiłku. Ale cóż, to jest ryzyko działalności również organu samorządu. Okazuje się, że i organ
samorządu popełnia błędy. Do czego zmierzamy? Zmierzmy mianowicie do tego, mimo iż
Państwo jesteście młodą, tak to nazwę, stażem Radą, Szanowne Panie i Panowie radni, to
jednak obowiązek ustawowy istnieje dalej i Was jako Radę obciąża i w naszej ocenie czas jaki
minął od ostatnich wyborów umożliwiał skuteczne powołanie do życia uchwały planistycznej. Z
całą pewnością też przed Państwem jest praca dotycząca tej uchwały i nasza prośba, nasz
wniosek idzie w tym kierunku, żebyście prace te Państwo zintensyfikowali tak dalece, jak to
możliwe, chroniąc również sferę prawną miasta Ciechocinka, bo od Was w jakimś stopniu, w
dużym stopniu w mojej ocenie, ochrona tej sfery w tej chwili zależy. Mam na myśli określone,
konkretne roszczenia, jakie mają właściciele w stosunku do gminy w związku z zaniechaniem
organu stanowiącego. Więc bardzo proszę o dobre zrozumienie naszej wypowiedzi i jeszcze raz
proszę o nieuznawanie naszej wypowiedzi za atak jakikolwiek w czyjąkolwiek stronę, nie o to
chodzi. Dziękuję bardzo.
p. Przewodniczący – Dziękuję bardzo, Panie mecenasie. Proszę, Pani radna Nocna.
r. A. Nocna – Ja jeszcze się odniosę do Pana słów. Jeżeli chodzi o pracę związaną z
dokumentami, prace samorządową to ja myślę...., osoby, które mnie znają powiedzą, że
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naprawdę włożyłam bardzo wiele wysiłku w opracowanie nawet tych dokumentów. Proszę
sobie przypomnieć i chciałabym tutaj może osoby, które były radnymi poprzedniej kadencji,
jakie dokumenty są nam przedkładane. Tu już nie chodzi może o błędy ortograficzne,
interpunkcyjne, bo nad tymi się pochyliłam, bo nawet jeżeli chodzi o bodajże ten plan, bądź
drugi, prawie cały dzień siedziałam nad tym, żeby ten dokument miał po prostu kształt
właściwy, jeżeli chodzi o język polski. Ale ku mojemu zdumieniu, bo ja też nie mam wglądu do
dokumentów, które są podstawą opracowania. Jeżeli są błędy w numeracji działek, jeżeli
pochylić się głębiej nad tym dokumentem, to przepraszam bardzo, czy Rada ma uchwalać
dokument, który jest ewidentnie z błędami? Do czego zmierzam? Jeżeli chodzi o procedowanie
nad nowym, kolejnym, zmienionym, bo ona ma inny kształt ten plan, który był ostatnio, bo był
inny, też posiadał błędy. Też się pochyliłam, żeby to miało jakiś taki kształt, nawet względem
redakcji, bo ja wiem z tego rozstrzygnięcia, że Wojewoda nawet wskazywał błędy
interpunkcyjne, czy ortograficzne. Tak że, ja tym bardziej, osoba, która pracowała przy tym wie,
że ten dokument przedkładany Radzie, nie jest dokumentem właściwym, doprecyzowanym. Do
czego zmierzam? Jeżeli po raz kolejny dostaniemy taki dokument z błędami, to nie wiem, czy
Pan Burmistrz nie powinien się zastanowić czy nie zmienić firmy, która to przygotowuje za
naprawdę wysoką kwotę, bo to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto.
p. Przewodniczący – Ja nie chciałbym się wdawać w polemikę teraz, bo nie wyjdziemy dzisiaj,
każdy będzie miał swoje zdanie i swoje stanowisko. Ja serdecznie Państwa zapraszam do
aktywnego uczestniczenia w pracach komisji, które będę się pochylały nad tym. Być może
wtedy sobie wiele więcej wyjaśnimy, niż de facto na sucho, podczas sesji. Podzielam opinię
radnej Nocnej, co do kompetencji podmiotu, który został wybrany do sporządzenia tego planu,
bo znam plany kilkunastu uzdrowisk i wiem jak one mogą być zrealizowane. Bardzo dziękuję
za wystąpienie. Zanim przejdziemy do odpowiedzi na interpelacje i zapytania i wolne wnioski...
p. Burmistrz – Panie Przewodniczący, proszę tylko o jedno zdanie. Skoro Pani radna Nocna
użyła takiego stwierdzenia, że w tym dokumencie w dalszym ciągu są błędy, to będę
zobowiązany za ich wskazanie, bo pytam Panią kierownik o błędy w numeracji działek, bo Pani
konkretnie to wskazała. Robi wielkie oczy. Może poprosiłbym Panią o to, żeby była Pani
uprzejma i, oczywiście nie w tym momencie, ale wskazała te błędne zapisy.
r. A. Nocna – Mogę wskazać, bo pamiętam kiedy porównywałam te dwa plany. Tak, jak mówię,
też nie mam wglądu do wszystkiego, bo gdybym miała zrobić korektę merytoryczną, to ja
potrzebuję czasu. W poprzednim planie, w jesieni, działka, na której usadowiona jest poczta,
miała inny numer niż obecnie. Po prostu ktoś popełnił błąd wtedy. Ja sama znalazłam jeszcze
inny błąd po prostu. Już nie wnikam, bo został poprawiony, zauważony, być może przez
planistki, czy tutaj w Urzędzie. To jest niby drobiazg, ale Pan mecenas doskonale wie, że zapisy,
jeżeli chodzi o własność, o numerację muszą być konkretne, zgodne z rzeczywistością.
r. P Kanaś – Jedno zdanie podsumowujące w nawiązaniu do Szanownego Pana wypowiedzi, że
mamy nie brać sobie tego do serca, że nie jest to żadna, nie wiem, jakaś przykrość, którą
chcielibyście nam sprawić. Ja chciałbym zacytować pewien fragment pisma, które trafiło do nas
z Kliniki, gdzie zostało podważone, że fundamentalna zasada, którą my tutaj w Radzie
realizujemy, zasada złożonego ślubowania, jeśli ja czytam: „nasuwa się jednak podstawowe
pytanie, dlaczego Państwo radni nie realizują zasad złożonego ślubowania”. Co Państwo
mieliście na myśli? Jak to: nie realizują? To, że się dzisiaj tutaj spotkaliśmy, to, że podjęliśmy
dwie uchwały dotyczące zagadnienia, z którym Państwo tutaj przyszliście. O czym to świadczy?
Czytam dalej: tekst ślubowania, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami gminy.
Przepraszam, Państwo mi sugerujecie, że ja złamałem ślubowanie? To jest obrzydliwe i w
dodatku podpisuje się pod tym koleżanka radna. I mam przejść nad tym do porządku
dziennego? Dziękuję.
p. mec. Krzysztof Lange – Szanowni Państwo, Szanowny Panie radny. Nie jest naszą intencją
podważenie czyichkolwiek intencji, kompetencji lub czyichkolwiek zamysłów na rzeczywistość
tego miasta. Natomiast jest nasza intencją dbałość o interes Kliniki, który dzisiaj, w związku z
zaniechaniem, ewidentnym zaniechaniem sporządzenia ustawowo nakazanego dokumentu, jest

–

–

naruszony. To jest własność. To są pieniądze. W związku z tym być może niektóre środki
wyrazu są ostre, być może, ale jeżeli mamy do czynienia z sytuacją wartości, tego rodzaju
wartości, która jest narażona, proszę mi uwierzyć, w mojej ocenie przynajmniej, aczkolwiek nie
jestem autorem tych słów, to nie ma zresztą znaczenia kto jest ich autorem, bowiem wypowiada
to Klinika, w mojej ocenie wiele poważniejsze środki wyrazu mogłyby się okazać adekwatne,
jeżeli doprowadzą do określonego skutku. I o to tutaj chodzi. Dziękuję bardzo.
r. P. Kanaś – Chciałem tylko dodać, że jeszcze nie stwierdzono naruszenia prawa przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny, tak że zostawmy na razie ten temat, bo nie ma takiej
pewności, że do takiego stwierdzenia dojdzie.
p. Przewodniczący – Dziękuję bardzo, zamykam dyskusję. Zanim przejdziemy do kolejnego
punktu porządku obrad proponuję 10 minut przerwy.

P r z e r w a od godz.15:15-15:25.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
– p. Przewodniczący - Szanowni Państwo, wznawiamy obrady. Przechodzimy do punktu
odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu.
– p. Burmistrz - Panie Przewodniczący, ponieważ wachlarz spraw poruszonych w interpelacjach
jest bardzo szeroki, to tam, gdzie będzie to możliwe, postaram się udzielić odpowiedzi w dniu
dzisiejszym. Natomiast, proszę mi wybaczyć, są takie tematy, które wymagają sięgnięcia po
dokumenty i wtedy na Pańskie ręce przygotuję odpowiedzi w formie pisemnej.
Pan Bartosz Różański w swojej interpelacji pytał, jak wygląda przebieg wspólnej inwestycji z
władzami powiatu w alei 700-lecia, czy wszytko przebiega zgodnie z harmonogramem prac, kiedy
przewidywany jest koniec inwestycji. W zakresie realizacji inwestycji miejskiej przewidujemy,
zgodnie z harmonogramem, zakończenie wszelkich robót do ostatniego dnia lipca. Wynika to z
zapisów umowy. Natomiast, co do wspólnej inwestycji z powiatem, w dniu dzisiejszym w uchwale
zmieniającej budżet, państwo zabezpieczyliście środki finansowe w kwocie 50.000 zł na
opracowanie dokumentacji technicznej i jakby w konsekwencji będzie to dokument uprawniający
do ubiegania się po pozwolenie na budowę. Założenie jest takie, aby ta dokumentacja wraz z
kosztorysami została wykonana w roku bieżącym. Już pewnie na głowie Pana Starosty będzie, aby
możliwie szybko uzyskane było pozwolenie na budowę. Natomiast powiat w roku bieżącym w
swoim budżecie nie ma ani złotówki na rozpoczęcie wspólnej, z miastem Ciechocinek i być może
Gminą Raciążek, inwestycji. Natomiast zgodnie z zamierzeniami Pana Starosty, chciałby się on
ubiegać, mając dokumentację chciałby się ubiegać o środki finansowe w ramach schetynówek i do
tego potrzebna jest kompletna dokumentacja oraz pozwolenie na budowę. W tym roku więc po
naszej stronie leży opracowanie tej dokumentacji. Natomiast po dzisiejszej sesji możliwe będzie
podpisanie porozumienia, które z zastrzeżeniem, że w przyszłorocznym budżecie zabezpieczone
zostaną środki finansowe na wspólną realizację tej inwestycji. ale myślę, że jest to zadanie, które
nie powinno budzić specjalnych zastrzeżeń i emocji, bo już dzisiaj namacalnie można się
przekonać, jaka jest różnica w tym odcinku niespełna pięciuset metrowym, który został
odwodniony, który ma nową nawierzchnię, a który znajduje się w rękach administracyjnych
Ciechocinka, w stosunku do tego co jest poza granicami naszego miasta, już w obszarze Gminy
Raciążek i stanowi mniej więcej niepełen kilometr, około dziewięciuset metrowy odcinek drogi
powiatowej. Wydaje się, że patrząc na zakres prac, który w tej chwili wykonujemy, które są
zdecydowanie trudniejsze do realizacji, przyszły rok jest absolutnie realnym, żeby to zadanie w
całości zostało wykonane na odcinku od granic administracyjnych miasta Ciechocinka do ulicy
Bema. Tak że ja sobie wyobrażam, że nie powinno być tutaj żadnych problemów.
Budowa nowego oświetlenia w ciągu ulicy Broniewskiego, Hermanowskiego, Stolarskiej,
Strażackiej, Piekarskiej - prace trwają, wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem, termin
zakończenia realizacji tej inwestycji został określony na 30. dzień czerwca. Jestem przekonany, że
zadanie będzie wykonane. Co do remontu nawierzchni ul. Zdrojowej wraz z regulacją urządzeń
zlokalizowanych w tej drodze, myślę, że realizacja rozpocznie się etapowo jeszcze w tym tygodniu,

a całkowite zakończenie prac, łącznie z uzyskaniem decyzji dopuszczającej do użytkowania, musi
nastąpić do końca czerwca bieżącego roku.
Na temat, Pan użył stwierdzenia przebudowy skrzyżowania Narutowicza - Kopernika, ja mówiłem,
że ten wariant i najbardziej kosztochłonny i czasochłonny jakby przepadł, chociaż koncepcja
została opracowana. Natomiast wydaje się, że do końca bieżącego roku ta sygnalizacja inteligentna
powinna zafunkcjonować bez problemu.
Co do obchodów Dnia Dziecka, poprosiłem w międzyczasie Panią dyrektor przedszkola. Jestem
trochę zdziwiony, bo skwer przed kinem Zdrój, rozmawialiśmy o skwerze przy teatrze....
Tradycyjnie przekazanie kluczy do bram miasta. Na tym obszarze zostaną ustawione dmuchane
atrakcje: stonoga, zamek, plac zabaw, zjeżdżalnia eurogold, gdzie przez cztery godziny wszystkiego
dzieciaczki, zupełnie bez ograniczeń, będą mogły hasać i korzystać z wszystkich tych dmuchanych
zabawek. Start od godziny 11. W przygotowaniu obchodów Dnia Dziecka weźmie udział zespół
animacyjny dwóch klaunów, którzy poprowadzą konkursy dla dzieci, konkursy rodzinne, zabawy,
animacje. Przewiduje się uruchomienie warsztatów z tańcami mydlanymi, przechodzenie przez
długi kolorowy tunel, zabawy z płachtą animacyjną, organizacja konkursu śmieszne zgadywanki,
sztuczki magiczki, kręcenie talerzykami, wyścig w podwójnych spodniach klauna, łowienie rybek i
dinozaurów, wesoła sztafeta z przenoszeniem rekwizytów, wyścigi na dywanikach, w workach,
przeciąganie liny, rzucanie kryształkami do celu, poszukiwanie tychże kryształków, nauka
chodzenia na szczudłach, malowanie twarzy i wiele innych atrakcji. To jest program przygotowany
przez Miejskie Centrum Kultury. Natomiast Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach projektu
„Sprawny przedszkolak 2015” w hali OSiR-u planuje organizację gier, zabaw propagując
aktywność fizyczną wśród dzieci, wyrabianie zdolności nawiązywania i pogłębienia kontaktów,
między innymi. Promowanie sportu, jako formy aktywnego wypoczynku. Tutaj zajęcia będą się
rozpoczynały od godziny 9:30. To są takie materiały, które udało mi się zdobyć po przełożeniu
przez Pana interpelacji. Nie wykluczone, że pojawią się jeszcze inne atrakcje. Zapewniam, że ten
dzień będzie dla milusińskich bardzo, bardzo ciekawy, atrakcyjny i dający im dużo radości.
Pan Radny Marcin Strych pytał o wycinkę drzew w pasach drogowych. Wypowie się w tej kwestii
Pan Burmistrz Ogrodowski, któremu podlega referat ochrony środowiska.
– p. Burmistrz M. Ogrodowski – Rozumiem, że nie chodzi tylko o pasy drogowe, a o generalną
zasadę wycinki drzew. Nie ma takiej możliwości, żeby z terenu obszaru, którym Gmina Miejska
Ciechocinek jest właścicielem, dokonać wycinki drzew bez zgody organów właściwych. I w
zależności od rodzaju lokalizacji działki, czy działki przypisanej w określonym mieście, czy to
jest działka drogowa, czy to jest działka objęta planem konserwatora, czy to jest działka inna, to
taką zgodę wydają odpowiednie organy. Jeżeli to jest działka drogowa, to organem właściwym
jest Starostwo Powiatowe, które zaciąga opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i
po uzyskaniu takiej opinii dopiero wydaje nam zezwolenie. Więc nie dokonujemy żadnej
wycinki drzew w pasach drogowych bez zgody Starosty, z opinią, którą wydaje RDOŚ. Jeżeli to
jest obszar parku, jakiegokolwiek parku, który jest objęty nadzorem konserwatorskim, to taką
zgodę wydaje zawsze konserwator. I to jest w zależności od tego czy to jest wiatrołom, czy to
jest przegląd jakiś jesienny, czy przegląd wiosenny, takie zgody zawsze uzyskujemy od
konserwatora zabytków. Jeżeli to są działki inne, miejskie różnego rodzaju, to taką zgodę w
zależności od władania tą działką, bo jeżeli to będzie działka szkolna na przykład, no to my już
wydajemy, Burmistrz wydaje taką zgodę na wycinkę drzew, a jeżeli to są działki, które są
bezpośrednio w zarządzie miasta, to taką zgodę również wydaje Starostwo i nie ma możliwości,
żebyśmy my zlecali wycinkę drzew, czy usuwali jakiekolwiek drzewo z obszaru, czy terenu
którego jesteśmy właścicielem bez zgody jakiegoś z tych organów. Ponieważ to są
indywidualne sprawy, więc każda ma swoją decyzję, sami sobie nie wydajemy oczywiście
decyzji, każda ma indywidualną decyzję. Każda ma opisany zakres tej decyzji, rodzaj drzewa,
którego jest usunięcie i tak dalej i tak dalej. Każda indywidualna ma swoją decyzję. Można do
tej decyzji oczywiście dotrzeć.
– p. Przewodniczący – Rozumiem, że Pan Radny Strych chce zapytać w tej sprawie, tak?
– p. Strych -Tak, poniekąd Pan Burmistrz już uprzedził tu moje pytanie, bo ja konkretnie

zapytałem o te trzy sytuacje, trzy wycinki. Dwie wycinki w pasie drogowym na ul. Wojska
Polskiego i jedna na ul. Mickiewicza. Chciałem po prostu poznać przyczynę, dlaczego te
drzewa zostały usunięte. Moja interpelacja jest podyktowana korespondencją, którą dostaję od
mieszkańców Ciechocinka zaniepokojonych znikającymi drzewami, dlatego chciałem
konkretnie, abym mógł udzielić im wyczerpującej informacji, powiedzieć, na jakiej podstawie i
dlaczego decyzje zostały wydane takie, jakie wydane. A całego tutaj toku postępowania
administracyjnego w tej sprawie jestem świadomy i wiem, że Gmina nie podejmuje tej decyzji
osobiście, ale chciałem znać przyczyny, dla których te drzewa po prostu zniknęły. Dziękuję.
– p. Burmistrz M. Ogrodowski - Mogę tylko podpowiedzieć, że każda wycinka ma swoją
indywidualną jakby historię i zapraszam do zapoznania się z tą historią, tej konkretnej wycinki.
Czyli jest opisane drzewo, jest opisany rodzaj działki, jest opisany jakby stopień uszkodzenia i
to wyjaśnia jakby to uzasadnienie podjęcia decyzji o udzieleniu zezwolenia na usunięcie
drzewa.
– p. Strych – W takim razie pofatyguję się do referatu. Dziękuję bardzo.
– p. Burmistrz - Kolejna interpelacja dotyczyła przygotowania w roku przyszłym przewodnika
turystycznego. Będę konsultował z pracownikami Biura Promocji, jeżeli ich opinia będzie taka,
że należałoby taki dokument przygotować w ramach budżetu, który zostanie zabezpieczony na
promocję, na działania marketingowe, taki dokument być może zostanie stworzony.
Co do pisma Pani Krzysztanowicz i opiekunów formacji Creep Team, oczekuję na spotkanie.
Rozmawiałem z mamą jednej z tych uzdolnionych dziewczynek. Zapowiedziała swoją wizytę wraz
z Panią Krzysztanowicz. Będę chciał porozmawiać, ponieważ analogiczna sytuacja miała miejsce
w ubiegłym roku, kiedy dziewczynki, jeśli dobrze pamiętam miały wyjechać, poleciały do Włoch,
odnosząc tam znaczący sukces na festiwalu dla uzdolnionych dzieciaczków. Natomiast co do
formacji Creep Team, poproszę o zabranie głosu Panią Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury.
– p. Barbara Kawczyńska - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zanim
odpowiem na to pytanie, może jeszcze uzupełnię wypowiedź Pana Burmistrza, jeśli chodzi o
organizację Dnia Dziecka. Oprócz wymienionych przez Pana Burmistrza animacji, oczywiście
będzie funkcjonowało kino „Zdrój” i praktycznie zaczynamy już od 31 maja, to jest niedziela.
W ciągu tych dwóch dni będzie sześć propozycji kinowych dla dzieci, z tym, że trzy będą
ogólnodostępne, natomiast dwa seanse są zbiorowe, bo już mamy zamówienia, nie tylko z
Ciechocinka, bo będą uczestniczyły dzieciaki ze Szkoły nr 1, z przedszkoli, ale również z
okolic, czyli ze Stawek i z Aleksandrowa Kujawskiego. To tak tytułem uzupełnienia.
Natomiast jeśli chodzi o wydatki związane z uczestnictwem zespołu Creep Team w eliminacjach na
szczeblu europejskim, rzeczywiście pojawił się taki problem. Miejskie Centrum Kultury poczyniło
już w tym zakresie pewne działania, a mianowicie dzieciaki realizują cykl czterech koncertów na
terenie sanatoriów. Dochód oczywiście będzie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu. Udało mi
się też pozyskać już pewnych sponsorów. Mamy już pewną darowiznę wpłaconą przez
zaprzyjaźnioną firmę Oriflame i następnym pomysłem było zorganizowanie tego koncertu, o
którym już Pan Przewodniczący wspomniał. Pan Burmistrz wyraził zgodę, żeby ten koncert odbył
się w Teatrze, tam jest dużo więcej miejsc. Mam nadzieję, że dobra reklama..., nie widzę tu już
przedstawicieli prasy, ale mam nadzieję, że nam pomogą, żeby to jakoś fajnie rozpropagować. Nie
ukrywam, że bardzo bym zapraszała wszystkich Państwa do udziału. Nie dość, że byłoby to
pożyteczne, pochwalilibyśmy się umiejętnościami dzieciaków w innych zakresach, nie tylko tańca.
Ja mogę ze swojej strony tylko obiecać, że byłby to czas spędzony nie tylko pożytecznie, ale i
miło. Zachęcam wszystkich Państwa i mam nadzieję, że te przedsięwzięcia, że 10 czerwca uda mi
się Państwu powiedzieć, że problem, jeśli chodzi o środki dla zespołu, przynajmniej Creep Team,
będą rozwiązane. Dziękuję bardzo.
– p. Burmistrz - Kolejna interpelacja dotyczyła, działających w strukturach OSIR-u, sekcji
siatkówki koszykówki i tutaj padło zapytanie, kto prowadzi zajęcia, kiedy się odbywają, na
jakich zasadach. Poproszę udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi Pana dyrektora Tomasza
Góreckiego.
– p. T. Górecki - Jeśli chodzi o sekcję siatkówki i sekcję koszykówki. Jeśli chodzi o sekcję
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koszykówki to mamy trzech instruktorów. Jest to Pan Piotrek Komosiński, Pan Zbyszek
Sobierajski i Pan Jarek Michalak. Jeśli chodzi sekcję siatkówki, mamy tam Panią Martę
Dobrzańską, Panią Iwonę Ruppe i Panią Małgorzatę Lebiedziewicz. Jeśli chodzi o godziny, w
jakich te Panie pracują, czy jeśli chodzi o szkołę podstawową, czy jeśli chodzi o Pana Jarka,
Panią Iwonę i Panią Martę, mają to robione w takich godzinach, gdzie dzieci zostają
bezpośrednio po zajęciach, żeby nie było takiej sytuacji, bo rozmawialiśmy z częścią rodziców,
że dziecko przychodzi do domu, a za godzinkę musi z powrotem wracać do szkoły. Więc
wygodniej było i nauczycielom, którzy tutaj u nas pracują i dzieciom, zostać bezpośrednio po
zajęciach lekcyjnych na tych dodatkowych zajęciach. Chciałbym przypomnieć Panu Radnemu
pewną kwestię. Za naszych czasów, pewnie i za większości Państwa, były SKS-y. W tej chwili
tych SKS-ów nie ma w szkołach, są godziny karciane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli
chodzi o szkołę podstawową, to Pan Jarek ma zajęcia: wtorki, czwartki i soboty. Jeśli chodzi o
Pana Zbyszka: poniedziałki, środy i czwartki o godzinie 16:30. Jeśli chodzi o Pana Piotrka:
poniedziałki, piątki i niedziele. Ja to później mogę Panu wszystko przedstawić, jak będzie
potrzeba, nie trzeba tego zapisywać, zresztą będzie to pewnie zaprotokołowane. Jeśli chodzi o
Panią Lebiedziewicz: poniedziałki i środy, natomiast jeśli chodzi o Panią Iwonę: poniedziałki,
czwartki i soboty, Panią Martę: wtorki, czwartki i soboty. Dlaczego soboty i niedziele? Wiąże
się to, Drodzy Państwo, z tym, że tyle zajęć, które my mamy, zresztą nie tylko my, bo i Miejskie
Centrum Kultury i tak dalej, trzeba to organizować w taki sposób, żeby te dzieci miały
możliwość nie uczestniczenia tylko w koszykówce czy siatkówce, ale również w innych
zajęciach, bo oprócz tego, że te dzieci biorą udział w zajęciach w siatkówce i koszykówce, też i
pływają i tak dalej, biorą udział w piłce nożnej. Mieliśmy taki przykład z tamtego roku, gdzie
rodzice też, wiadomo, jak szkoła pracuje, jeśli chodzi o szkołę podstawową, w dwóch cyklach:
od poniedziałku do środy dzieci przychodzą do 11:20, druga grupa przychodzi do 16:20 i te
plany są dostosowane bezpośrednio do tych dzieci. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia akurat tutaj
wyżej wymienionych pracowników, to z tego co ja się zdążyłem zorientować, to Pan Jarek
zajęcia szkolne korekcyjne, nie SKS, prowadzi we wtorki, czwartki o godzinie 11:45 – 10:45.
Jeśli chodzi o Panią Iwonę to w poniedziałki i we wtorki, jeśli chodzi o Panią Martę to ma
zajęcia świetlicowe. Natomiast jeśli chodzi o Pana Piotrka, to zajęcia prowadzi zupełnie w inny
dzień niż zajęcia, które są prowadzone jeśli chodzi o Ośrodek Sportu i Rekreacji. Te zajęcia nie
pokrywają się z zajęciami szkolnymi. Wygodniej jest dzieciom zostać bezpośrednio po takich
zajęciach, bo to jest przede wszystkim też prośba rodziców. Natomiast kolejna rzecz jest taka,
że w tej chwili pogoda jest taka, że te dzieci wychodzą nam na zewnątrz. Największy problem
mamy, niestety, jak przychodzi okres jesienno-zimowy, gdzie tych grup jest tak dużo, że sam
Pan Radny miał okazję się przekonać, gdzie chyba grupa Pana Radnego, chyba zrezygnowała,
nie wiem, z jakich tam przyczyn, organizacyjnych pewnie i nie było później możliwości
wynajęcia hali, ze względu na to, że takie jest obłożenie, jeśli chodzi o zimę. I tak samo, jeśli
chodzi o te dzieciaki, dlatego robimy to w takich godzinach, żeby tym dzieciom to umożliwić.
p. Przewodniczący - Proszę bardzo, Pan radny Dziarski.
p. T. Dziarski - Ja mam tylko jedno pytanie, jeżeli chodzi o kwestię dotyczące sekcji siatkówki
i sekcji koszykówki, jeżeli chodzi o uczestnictwo w różnego rodzaju rozgrywkach, czy one
odbywają się pod szyldem OSiR-u czy pod szyldem danej szkoły?
p. T. Górecki – Część z Państwa nie było w poprzedniej kadencji. W momencie, kiedy
powstawał Ośrodek Sportu i Rekreacji, głównym założeniem tego było to, żeby była aktywność
fizyczna dzieci. Nie wszystkie dzieci biorą udział, jeśli chodzi tak, jak tutaj Pan radny
zaznaczył, że tak, jak jest UKS „Kurort”, czy ciechociński „Zdrój”, mówię o grupach
młodzieżowych piłki nożnej, one uczestniczą w rozgrywkach, które, można powiedzieć, są pod
szyldami danych związków. Natomiast tutaj te najmłodsze dzieci, to tak, jak jest w tej chwili,
jeśli chodzi o sekcję siatkówki, to one występują, nawet powiem Państwu, żebym nie skłamał,
na początku lipca te dzieci będą wyjeżdżały na finał mistrzostw Polski w kinderze. Są pod
szyldem OSiR SK1 Ciechocinek. Czyli my tutaj docelowo, można powiedzieć występujemy
jako jednostka, która w jakiś sposób finansuje. Te dzieci, będą wyjeżdżały, z tego co
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rozmawiałem z trenerką, do Krakowa. Będzie to wyjazd pięciodniowy. Natomiast, jak
powiedziałem, większość z tych grup uczestniczy w rozgrywkach pod szyldami szkół.
Natomiast dodatkowe zajęcia, dodatkowe rozgrywki, które są, to też są pewnego rodzaju
turnieje i tak dalej i tak dalej, stricte nie mamy tutaj sekcji koszykówki, jeśli chodzi o klub.
Wiąże się to z tym, że tu w regionie, powiem Państwu szczerze, że jest ciężko z kimkolwiek
zagrać sparing, bo jeśli chodzi o takie kluby, kiedyś próbowaliśmy, parokrotnie pojechaliśmy do
Włocławka. Nie wiem, który to był, pewnie trzeci rzut tych chłopców, gdzie tam są
profesjonalnie już chłopcy szkoleni. Chodziło wtedy o koszykówkę. To nie wiem, zdajecie sobie
Państwo sprawę, jaki to jest poziom, gdzie dzieci są selekcjonowane, gdzie dzieci są do
określonych klas sportowych wybierane. Tak że na tym poziomie byłoby ciężko z nimi tutaj
rywalizować. Natomiast nie ma co mówić, że nie mają te dzieci rywalizacji, bo są te
rywalizacje. Tak, jak powiedziałem, są różnego rodzaju turnieje i imprezy, w których mogą
sobie spokojnie uczestniczyć.
p. T. Dziarski - Jeśli można, mam takie dopytanie, czyli jeżeli chodzi o finansowanie to te
sekcje finansowane są przez OSiR, natomiast reprezentują daną szkołę.
p. T. Górecki - Sekcje są finansowane przez OSiR, jeśli chodzi o siatkówkę i koszykówkę.
Natomiast jeśli chodzi o, tak jak tutaj Pan zapytał, czy finansowane. Szkoły w danym
momencie, bo to są praktycznie zawody powiatowe i ewentualnie jeśli dana grupa młodzieżowa
awansuje, to są to zawody wojewódzkie albo ewentualnie regionalne, to dana szkoła wpływa w
tym zakresie.
p. Dziarski -J eśli można, wyprzedzę wypowiedź Pani Dyrektor. Powiem do czego zmierzam.
Otóż rodzice grupy chłopców rozmawiali ze mną właśnie na temat tego wyjazdu na
ogólnopolskie zawody Kindera do Krakowa, gdzie powiedziano im, że mają współfinansować,
pokrywać częściowe koszty wyjazdu. Stąd moje zapytanie.
p. Górecki - Już odpowiadam. To bardzo ciekawe. Widzę, że do Pana radnego szybciej
docierają rodzice niż do mnie. Powiem szczerze, że tak, że z częścią z tych rodziców
rozmawiałem i tutaj jestem zdziwiony, a wiem, że jedzie tylko piątka rodziców. Z trójką tych
rodziców bodajże rozmawiałem i odpowiedziałem im w ten sposób. Jeśli Polski Związek Piłki
Siatkowej wyda oficjalny komunikat, ale mogę Państwu zaznaczyć, że kontaktowaliśmy się już
bodajże dwukrotnie i tego komunikatu do dziś nie ma. Z tego, co wiem nieoficjalnie, ma być ten
komunikat jutro. I jeśli będziemy wiedzieli, w jakiej odległości od sali te dzieci będą
ewentualnie musiały mieszkać i tak dalej i tak dalej, ostatnio przekazałem pani trener, jak i
jednemu z rodziców, że spotkamy się, usiądziemy i porozmawiamy, żeby przeliczyć wszystkie
koszty. Nikt nigdy nie powiedział, że rodzice będą musieli jakikolwiek koszt dokładać. Tak że
nie wiem, skąd taka informacja. Rozumiem, że to jest z tej chwili, to było jeszcze przed
rozmowami może ze mną. Natomiast rozmawiałem, tak jak powiedziałem, z trójką rodziców i
powiedziałem, przekazałem im taką informacje, jak teraz Państwu mówię, że spotkamy się w
gronie rodziców i pani trener, żebyśmy ustalili wyjazd, jeśli chodzi o Kraków.
p. Dziarski - Informacja ta jest z zeszłego tygodnia, a kwota była rzędu 300 - 350 zł
dofinansowania przez rodziców. Taka kwota padła z ust rodzica rodziców, których mają dzieci
wyjechać do Krakowa z zeszłego tygodnia.
p. T. Górecki - Nie wiem, skąd taka kwota. Ja kwot żadnych nie podawałem, jak powiedziałem,
jestem zdziwiony, bo rozmawialiśmy nawet z przewodnikiem, żeby potraktował nas troszeczkę
łagodniej ze względu na to, że przewoźnika mamy wyłonionego w formie przetargu i tam są
obligatoryjne podane postojowe i tak dalej i tak dalej. Chcemy przeliczyć pewne kwoty, gdzie
by nam się opłacało, czy ten przewoźnik musiałby wrócić z powrotem do Ciechocinka i potem
za 5 dni pojechać z powrotem po te dzieci. Dlatego zależy nam na informacji od Polskiego
Związku Piłki Siatkowej, czy ta lokalizacja tych dzieci, jeśli chodzi o nocleg, jest przy hali, czy
te dzieci, jak było w poprzednich latach, muszą dojeżdżać do tej hali. Bo jeśli będzie niezbędny
transport, to trzeba będzie tym dzieciom ten transport zapewnić. Teraz zaznaczam z całą
stanowczością, że nikt żadnej kwoty nie podawał, przynajmniej nie ja. Nie wiem skąd taka
kwota padła i mam nadzieję, że to nieporozumienie, jeśli tutaj padły takie kwoty, wyjaśnimy

bez żadnego problemu. Jestem umówiony, po oficjalnym komunikacie Polskiego Związku Piłki
Siatkowej, z rodzicami na spotkanie.
– T. Dziarski - Dziękuję bardzo.
– p. Burmistrz - Pan Radny Krzysztof Czajka interpelował w sprawie wału poprzecznego.
Rozumiem, że możemy temat potraktować za wyjaśniony.
Natomiast druga interpelacja dotyczyła skarg i ewentualnych zagrożeń karami przy realizacji
inwestycji Nieszawska – al. 700-lecia tak? To Pana Strycha interpelacja, przepraszam, ja to
wpisałem przy Pańskim nazwisku, ale już odpowiadam. Rzeczywiście otrzymaliśmy trzy pisma i
jedno z nich dotyczyło hałasu wynikającego, czy powstającego w wyniku prowadzonych prac
odwodnieniowych. Pracowały tam dwie pompy o dużej wydajności, ale wydaje się, że ten problem
się rozwiązał. Poprosiłem, aby zainteresowany pofatygował się tutaj i chciałem pewne kwestie
wyjaśnić po przekazaniu stosownego pisma, więcej się tutaj nie odezwał. Natomiast w dwóch
przypadkach dotyczących dwóch nieruchomości, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Nieszawskiej,
właściciele sygnalizowali powstawanie pęknięć, zniszczeń płytek, pęknięcia w cokoliku parkanu, o
tego typu rzeczy plus zakurzona elewacja. Zorganizowałem wizję lokalną z udziałem pracowników
Urzędu Miejskiego i chcę powiedzieć, że ewentualne roszczenia, jeżeli takowe będą miały miejsce,
będą obciążały konto firmy wykonawczej.
Pan Radny Dziarski w trzech punktach podniósł kwestie związane z dotacją dla klubów, protokołem
Komisji Konkursowej, wynajmem obiektów, ekwiwalentem dla zawodników. Nie jestem w stanie,
dzisiaj padła interpelacja, padło zapytanie. Przygotuję odpowiedź, złożę ją na ręce Pana
Przewodniczącego.
Co do przyznania lokalu dla „Amazonek”. W tej chwili Panie korzystają z gościnności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast, być może Pan sobie przypomni, w domu dziennego
pobytu zarezerwowane zostało jedno miejsce dla podmiotów zewnętrznych, czyli takich, które będą
mogły stworzyć sobie tam siedzibę na wzór tego, co mamy w kinie, gdzie sześć czy siedem
organizacji kombatanckich plus Uniwersytet dla Aktywnych korzysta z gościnność Pani dyrektor
Kawczyńskiej. Na Mickiewicza takie pomieszczenie będzie przygotowane. Sądzę, że to będzie
mogła być, m.in. siedziba dla Pań „Amazonek”.
Co do brzydkich ścianek budynku znajdującego się przy wejściu do biblioteki, ja się z tym
absolutnie zgadzam. Nie wiem czy pomysł z obsadzaniem jest najszczęśliwszy, ze względu na
bardzo ograniczony dostęp światła, słońca. Natomiast być może Pan mecenas znajdzie jakąś furtkę,
która pozwoliłaby, za zgodą Pana Ali Sochaczewskiego, wykonać elewację tego fragmentu
budynku. Jeżeli nie będzie takiej zgody, wówczas będziemy zmuszeni podejmować inne działania.
Być może znajdzie się ktoś, kto chciałby reklamę, ale to musi być zgoda właściciela budynku.
Pan Paweł Kanaś podniósł kwestę...
– p. T. Dziarski – Przepraszam, Panie Burmistrzu, jeszcze była złożona jedna interpelacja
dotycząca przywrócenia stosunków wodnych pomiędzy ul. Brzozową a al. 700-lecia. A jeszcze
zanim Pan Burmistrz Ogrodowski odpowie na złożoną przeze mnie interpelację, chciałem
odnieść się do pomieszczenia dla Pań ze Stowarzyszenia „Amazonek”. Zgadzam się z tym, co
Pan Burmistrz powiedział i przypominam sobie tą rozmowę dotyczącą budynku na Mickiewicza
10, z tym że doskonale wiem, że jeżeli chodzi o ten budynek, to realizacja potrwa i to nie jest
kwestia jednego roku zapewne, nie w tym roku, o to mi chodziło.
– p. Burmistrz – Robimy dokumentację.
– p. Dziarski –Tak, tak.
– p. Burmistrz - Jeżeli uda się wygospodarować pieniądze, a Państwo przyjmiecie je do budżetu...
– p. Dziarski - Natomiast Pani ze Stowarzyszenia „Amazonek” już parę miesięcy temu, na
Komisji Uzdrowiskowej, prosiły o podjęcie działań w tej kwestii. Potwierdziły, że posiadają
pomieszczenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, natomiast ze względów
logistycznych, jak chociażby przetrzymywanie tam dokumentów, czy laptopa, jest to
niewygodne i niemożliwe. W związku z czym zasugerowały w budynku MCK-u. To jest po
prostu prośba, sugestia Pań ze Stowarzyszenia „Amazonek”. Panie ze Stowarzyszenia podały,
kto korzysta z tych pomieszczeń w MCK-u i zapytały, dlaczego one by nie mogły. Stąd moja
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prośba w imieniu tych Pań, żeby chociażby tymczasowo, do momentu uruchomienia budynku
przy Mickiewicza 10, im udostępnić.
p. Burmistrz - Muszę porozmawiać z Panią dyrektor, bo ja takiej wiedzy nie posiadam.
p. Dziarski – Dobrze, natomiast ja tylko sygnalizuję, że ten wniosek był złożony do Pana
Burmistrza. Natomiast jeszcze odnosząc się, co do odpowiedzi na interpelację dotyczącą
dofinansowania. To znaczy, przyznam szczerze, jestem troszeczkę zaskoczony, że po raz
kolejny ta interpelacja, odpowiedź na tą interpelację...
p. Burmistrz - Dofinansowana czego?
p. T. Dziarski - Dofinansowania stowarzyszeń sportowych. Jestem zaskoczony, że po raz
kolejny odpowiedź na tą interpelację będzie składana na piśmie. Tym bardziej, że Komisja
Konkursowa uczestniczyła nie tak dawno, bo bodajże w lutym i dziwi mnie to, że Pan
Burmistrz nie posiada wiedzy, czy drugi Pan Burmistrz, który był przewodniczącym Komisji
Konkursowej, na jakiej podstawie ta dotacja została przyznana, bo tam jest naprawdę troszeczkę
wątpliwość dotyczących przyznania tej dotacji i wydawało mi się, że to dzisiaj będzie
wytłumaczone. I jeszcze jedna kwestia dotycząca ściany ...
p. Burmistrz - Jeżeli wolałby Pan, żeby stało się to na sesji, to ja mogę zadeklarować, Panie
Przewodniczący, następna sesja będzie 15 czerwca, tak. To ja na przyszłą sesję przygotuję…
p. T. Dziarski - Nie, nie, Panie Burmistrzu, broń Boże ja się nie upieram przy tym. Wydawało
mi się, że uzyskam odpowiedzi dzisiaj, na tej sesji, ponieważ to nie jest nic skomplikowanego,
wydawało dla mnie się….
p. Burmistrz - W ramach ekwiwalentu dla zawodników, jest takim i zapytaniem, którego ja nie
jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć nie sięgając do dokumentów.
p. T. Dziarski - Rozumiem, natomiast druga kwestia wydaje się bardziej oczywista, ponieważ
uchwała Rady Miasta z 24 marca 2014 r. mówi o tym, że stowarzyszenia sportowe działające na
terenie Ciechocinka są zwolnione z wynajmu stadionu, hali i tak dalej, natomiast jest
przyzwolenie na to, aby coś takiego było.
p. Burmistrz – Będę chciał się do tego odnieść.
r. T. Dziarski – Dobrze, dziękuję Panie Burmistrzu. I teraz jeżeli chodzi o tą ostatnią złożoną
przeze mnie interpelację, bym poprosił.
p. Burmistrz M. Ogrodowski – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Problem ul. Brzozowej to
właściwie taki problem prawny, związany przede wszystkim z ewidencją gruntów rolnych
dlatego, że wielokrotnie występowaliśmy do Starosty o informację dotyczącą właśnie tych
gruntów, tych działek, na których Pan Dziarski wnosi o tym, żeby odtworzyć urządzenie rowu.
Niestety w ewidencji gruntów tych urządzeń wodnych nie ma, ani w ewidencji, która została
założona w 1966 roku, ani później nie wykazano tych urządzeń wodnych. W związku z tym
niejako brakuje podmiotu, czy przedmiotu tego sporu. W związku z tym nie możemy wszczynać
postępowania, jeżeli nie ma tego przedmiotu sporu i to jest taka interpretacja prawna w zakresie
udzielenia informacji, czy rozstrzygnięcia kwestii naruszenia stosunków wodnych. Dzisiaj te
działki są zabudowane, dzisiaj te działki mają infrastrukturę techniczną na działkach, natomiast
nie mają urządzeń wodnych. Więc odtworzenie czegoś, co fizycznie nie ma na działkach, a
geodezja wielokrotnie tutaj, bo żeśmy występowali wielokrotnie do geodezji o interpretacje tego
zakresu jakby wiedzy, podaje, że nie ma tych urządzeń wodnych na działkach. W związku z tym
nie ma przedmiotu do odtworzenia.
p. T. Dziarski - Panie Burmistrzu, małe wyjaśnienie, ponieważ nie do końca Pan mówi
wszystko, co jest istotą tego problemu. Zgadzam się z Panem całkowicie, mając dokumenty ze
Starostwa Powiatowego że rowu melioracyjnego pomiędzy odcinkiem ulicy Brzozowej a Aleją
700lecia nie ma w ewidencji gruntów. Doskonale jednak wiemy, że stan faktyczny jest
istotniejszy, aniżeli to, co jest w ewidencji gruntów, ponieważ mogło zajść tam do przeoczenia.
Pan jako fachowiec w tej dziedzinie, doskonale również zdaje sobie sprawę z faktu, że jeżeli
jest przepust pod ul. 700- lecia i ulicą Brzozową to jest on po to, żeby przepływała tam woda.
Jeżeli ma tam przepływać woda, musi być rów melioracyjny. Doskonale Pan też wie, że w 2007
roku rów melioracyjny funkcjonował. Przedłożyłem Państwu tu, do Urzędu Miasta w

Ciechocinku dokumentację, właśnie tego samego Starostwa na mapie sytuacyjnowysokościowej z lutego tego roku. Jest rów melioracyjny według stanu na 2007 rok. Mało tego
powiem Panu, iż otrzymując jako Komisja Uzdrowiskowa operat uzdrowiskowy dotyczący
uznania nowej strefy „A” , ten rów melioracyjny również jest zaznaczony. Także nie jest to
wymysł Radnego Dziarskiego, tylko jest to stan faktyczny, który od czterech lat nie został przez
Państwo zakończony. Od 2011 roku ciągnie się ta sprawa. Była podnoszona przez osoby tam
zamieszkałe, nie przez moją osobę. Ja zostając Radnym, pozwoliłem sobie , nie jako
interpelację tylko 29 grudnia 2014 roku, złożyć zapytanie. Otrzymałem odpowiedź, z której nic
nie wynikało. Praktycznie cały czas trwa korespondencja pomiędzy Urzędem Miasta w
Ciechocinku, Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim i moją osobą. Natomiast z
dokumentacji poprzez mapy sytuacyjno-wysokościowe, poprzez mapy z operatu
uzdrowiskowego przesłane przez Ministerstwo wynika, że rów tam był i nie chodzi Panie
Burmistrzu, tylko o ten jeden rów. Proszę zobaczyć, ile w Ciechocinku jest zasypanych rowów,
chyba są działy, które powinny się tym zajmowaćm które to kontrolują. Czy Pan jako fachowiec
w tej dziecinie ,jako Burmistr,z daje zapewnienie mając taki stan techniczny rowów
melioracyjnych mieszkańcy Ciechocinka, że mają gwarancje, iż nie zostaną podtopieni, przez
wody gruntowe, przez opady deszczu i przez roztopy? Pan na początku 20011 roku
uczestniczył, powiem „wizji lokalnej” na ulicy Brzozowej, gdzie ten rów już był zasypany.
Doskonale Pan widział, jak wygląda tam droga dojazdowa. Tej drogi dojazdowej tam nie było,
bo tam było jedno wielkie rozlewisko i to jest jedyna droga dojazdowa. W Urzędzie Miasta
Ciechocinka jest złożona dokumentacja fotograficzna z tamtego okresu. Także to Pana
argumentacja, że nie ma tego w ewidencji gruntów jest zgodne z prawdą. Ale nie jest zgodne z
prawdą, iż rowu melioracyjnego tam nigdy nie było. Jeżeli będzie taka potrzeba, złożę
dokumenty z świadków osób, które tak mieszkały, które to potwierdzą. Żeby nie było, że
Dziarski coś wymyśla w tej kadencji. W latach poprzednich osobą, która walczyła o
przywrócenie tych rowów melioracyjnych był Pan Radny Draheim, który mimo wszelkich
starań, ponieważ też mi powiedziano w Starostwie Powiatowym, że czynił starania, aby ten rów
odtworzyć, zakończyły się, były bezskuteczne. Pan Radny Draheim mieszka tam dziesiątki lat i
doskonale jak wszyscy wiemy, wie, że ten rów melioracyjny tam był i Pana tłumaczenie, no jest
dla mnie troszeczkę powiem szczerze nieporozumieniem, bo to że w ewidencji gruntów go nie
ma, to nie znaczy, że go nie było. Panu podam przykłady, gdzie w ewidencji gruntów, jest masę
rzeczy, gdzie na przykład nie ma w ewidencji gruntów, nie ma zaznaczone budynku
mieszkalnego, a budynek mieszkalny funkcjonuje tylko dlatego, że ktoś z urzędników nie
dopatrzył pewnej rzeczy.
-p. Burmistrz Ogrodowski -Jeżeli mogę odpowiedzieć, to oczywiście to jest pismo Starosty z 21
kwietnia tego roku, które określa, że zmiana sytuacji na mapie zasadniczej czyli usunięcie z mapy
przebiegu rowu nastąpiła na podstawie pomiaru z 17 czerwca 2009 roku i tu jest rodzaj numer…..
-p. T. Dziarski- -Panie Burmistrzu ja mówię o……
-p. M. Ogrodowski-Nie proszę Pana, jeżeli nie ma dokumentów zasadniczych, czyli nie ma
dokumentów potwierdzających, że istniało urządzenie, czy istniało wcześniej urządzenie, a dzisiaj
już nie istnieje, to nie ma jakby przedmiotu, którym Burmistrz ma możliwość wrócenia do sytuacji
sprzed 2009.
-p. T. Dziarski -Ma prawo Pan Burmistrz na podstawie prawa wodnego i tu jest dokument
stanowiący o tym ,że rów melioracyjny był. Pan mi przedstawia argument z 2009 roku, kiedy ten
rów melioracyjny został zasypany gruzem, a następnie ziemią. Mało tego przez rów melioracyjny, o
którym mówimy, idzie przyłącze wodne i energetyczne, nie wiem kto wydał na to zgodę, natomiast
proszę pojechać sprawdzić tam są dwie skrzynki energetyczne, gdzie są gdzie jest doprowadzone
przyłącze wodne. Czy Pan bierze odpowiedzialność w razie jakiegoś nieszczęścia, że nic się
nikomu nie stanie? Jeszcze raz mówię. W 2007 są na to dokumenty, które mam przed sobą i które
Państwo posiadacie również, był rów melioracyjny i ta sprawa od czterech lat jest przepychana. Nie
wiem, dlaczego.
-p. Burmistrz Ogrodowski -Jeżeli mogę, odpowiedzieć to oczywiście wszystkie zmiany gruntowe

odnotowuje się w ewidencji gruntów, które prowadzi Starostwo. W związku z tym, my nie mamy
wpływu na to, czy w ewidencji gruntów następują zmiany i w jakim one idą kierunku i czemu one
następują. To jest problem ewidencji gruntów, które prowadzi Starostwo. W związku z tym, my
badamy, jaki stan ten stan dzisiaj. Jest w wniosku Pana Dziarskiego badamy na dzień dzisiejszy.
Zgodnie z informacją, którą uzyskaliśmy w starostwie od 2009 roku, nie ma stanu z rowu, tylko jest
stan inny fizycznie jest inny. W związku z tym, nie możemy czegoś odtwarzać, co było sto lat
temu, bo to jest nie możliwe po prostu fizycznie jest to nie możliwe.
Jeżeli następują zmiany gruntowe, to na podstawie tych zmian gruntowych, to na podstawie tych
pozwoleń, Starosta wydaje również pozwolenia na budowę, pozwolenia na przyłącze, pozwolenia
na wykonywanie czynności, w których w ewidencji gruntów nie posiada urządzeń wodnych więc
-T. Dziarski- Czy….
-p. Burmistrz Ogrodowski- Jeżeli Starosta wydał jakieś zezwolenie na przyłącze energetyczne,
które dzisiaj Pan uważa, że jest w rowie, to dlatego tylko i wyłącznie, dlatego, że po prostu w
ewidencji gruntu tego rowu nie ma. Bo nie ma w ewidencji gruntów, czyli stan zaistniały na dzień
wydania określonego pozwolenia to jest taki, jaki jest wypis z mapy zasadniczej i dzisiaj my
ubiegając się o informacje dostajemy taką, a nie inną informację, czyli ze stanu faktycznego na
dzień bieżący. Nie można odtworzyć czegoś co było przed rokiem 2009.
-p. T. dziarski- Nie rozumiem dlaczego?
-p. Burmistrz Ogrodowski –Dlatego, że następują zmiany gruntowe…
-p. T. Dziarski –Można. prawo wodne o tym mówi. na jakiej podstawie można odtworzyć elementy.
takie jak rów melioracyjny. Pan tutaj mówi o czymś. co było sto lat j. Ja myślę, że tą sama
matematykę kończyliśmy i 2007 rok to nie jest sto lat, tylko osiem i rozumiem, że z tego co Pan
mówi, operat uzdrowiskowy, który dotarł do Komisji Uzdrowiskowej celem zaopiniowania, jest
niezgodny ze stanem faktycznym, bo tam jest rów melioracyjny, o którym mówimy. My mamy
podjąć decyzję, a Pan mówi, że tego rowu nie ma, czyli opinia musi być taka, żeby Ministerstwo
wyraziło, jeszcze raz przedłożyło operat szacunkowy, przedstawiając opinię, czy ta mapa jest
zgodna ze stanem faktycznym, bo w operacie uzdrowiskowym te rowy istnieją i ten rów, o którym
ja mówię również istnieje. Pan teraz mówi, że nie istnieje. Czyli jest przekłamanie w operacie
uzdrowiskowym rozumiem.
-p. Burmistrz Ogrodowski -Ja tylko cytuje dokumenty, które dostaliśmy z Urzędu Starosty, dlatego
że dokumenty Starosty są dokumentami oficjalnymi. Natomiast jeżeli mówimy o mapach to trzeba
zawsze się odnieść do ewidencji, z której roku jest określona mapa.
-p. T. Dziarski--Więc mapa jest z roku 2007, natomiast z pisma Starostwa Powiatowego wynika, iż
rów przedstawiony na mapie, jest elementem sytuacji w terenie. Proszę się do tego odnieść w takim
razie.
-p. Burmistrz Ogrodowski – No jak mam się odnieść do dokumentu, który jest z 2009 roku?
-p.T. Dziarski-- Panie Burmistrzu, Pan uparcie twierdzi o roku 2009, a ja będę uparcie twierdził rok
2007, gdzie rów melioracyjny był i Pan doskonale wie, że ten rów melioracyjny był. Operat
uzdrowiskowy , który dotarł, pokazuje, iż te rowy melioracyjne były. Mapa Starostwa z 2007 roku
pokazuje jasno, że rów melioracyjny był. Przepusty pomiędzy pod ulicą Brzozową i pod ulica
700lenia są świadectwem, że ten rów melioracyjny był. Jeżeli tego rowu melioracyjnego nie było,
to w taki razie dlaczego Urząd Miasta w Ciechocinku wydał pieniądze na odtworzenie przepustu
pod ulicą Brzozową, jeżeli rowu melioracyjnego nie było? To uważam, iż jest to wyrzucenie
pieniędzy w błoto. Kiedy była robiona ulica Brzozowa, został wykonany nowy przepust mało tego,
o ile pamiętam do już tam mieszkałem, był ten rów częściowo czyszczony. I proszę zobaczyć od
ulicy Brzozowej jest fragment rowu melioracyjnego, który nie został zasypany, czyli wychodzi na
to, iż idąc patrząc od ulicy Brzozowej jest przepust jest rów melioracyjny. I następnie ten rów
melioracyjny zanika. To znaczy nie zanika, co jest zasypany. Także ja przedstawiam Panu
argumenty mówiące o tym, że są dwa przepusty pomiędzy, którymi był kiedyś rów melioracyjny.
Urząd Miasta wykonał pracę i wydał pracę na wykonanie nowego przepustu pod ul. Brzozową, po
co jeżeli według Pana tego przepustu, jeżeli tego rowu melioracyjnego nie ma. Mapa starostwa
według Pana oświadczenia jest kłamliwa, ponieważ tego rowu melioracyjnego nie ma. Natomiast

na mapie jest operat uzdrowiskowy. Jest również nieprawdziwy, ponieważ według Pana oceny tego
rowu melioracyjnego nie ma, a na operacie uzdrowiskowym z Ministerstwa, zaznaczam jeszcze raz
z Ministerstwa, ten rów melioracyjny jest. Nie ma go tylko i wyłącznie w ewidencji gruntów,
ponieważ tego co uzyskałem informacje od i prawników i osób zajmującymi się kwestiami
geodezyjnymi, najprawdopodobniej przez jakiegoś urzędnika zostało to przeoczone i tylko tyle. Ja
Panu Panie Burmistrzu przedstawiłem cztery argumenty potwierdzające to, że ten rów melioracyjny
był. Jeżeli Pan będzie sobie życzył, jestem w stanie zebrać dziesiątki podpisów osób, które
zamieszkują tam od lat, gdzie potwierdzą, że ten rów melioracyjny był. Jeszcze raz moje pytanie,
dlaczego od czterech lat nie zostały podjęte żadne działania poza tymi, jak wymiana korespondencji
ze starostwem i z moją osobą, a wcześniej z innymi mieszkańcami. W związku z powyższym, żeby
nie kontynuować i nie przedłużyć jeszcze raz interpeluję o przywrócenie stosunków wodnych na
podstawie prawa wodnego pomiędzy ulicą 700-lecia a ulicą Brzozową. Dziękuję.
-p. Burmistrz -Pan Radny Paweł Kanaś przywołał sprawę zdarzenia na deptaku i zwrócił się z
zapytaniem, czy przeprowadzono inwentaryzację innych studzienek oraz czy ktoś przeprosił
poszkodowaną. Nie chciałbym tworzyć takiego wydarzenia, że tego typu sytuacje zdarzają się
często, bo z tego, co wiem na przestrzeni lat piętnastu czy osiemnastu lat, po raz pierwszy mamy do
czynienia z taką sytuacją. Według opinii Pani Prezes wiele wskazuje, że pokrywa od tej studni
została przemieszczona poprzez przejazd jakiegoś cięższego pojazdu i ... nikt o tym fakcie nie
został poinformował. Natomiast nie może to powodować, że w całym mieście będziemy robić
inwentaryzację wszystkich pokryw, bo tak jak mówię w ciągu kilkunastu lat jest to pierwsze
zdarzenie w naszym mieście. Natomiast o możliwości rozmowy i ewentualnych przeprosin
poszkodowanej do tej pory nie mogło być mowy, ponieważ policja zastrzegła sobie, że tak długo
dopóki nie przesłucha zainteresowanej, to nie chce udostępnić danych adresowych i osobowych
poszkodowanej.
-p. P. Kanaś- -Czyli jak rozumiem stan tej kobiety uniemożliwia przesłuchanie czy stan jest na tyle
poważny. Panie Burmistrzu, czemu to pytanie, bo nie tak dawno i w mediach mogliśmy się
dowidzieć, że bodaj że pięcioletnie dziecko zniknęło w ten sposób. I Panie Burmistrzu, ja jednak
apeluję, aby dokonać oceny stanu wszystkich ciechocińskich pokryw. No może to jest jakaś
nadgorliwość z mojej strony, ale myślę, że w przypadku tego wydarzenia i w jego świetle jak
najbardziej uzasadnione.
-p. W. Buchalska-Zacznę od tego, że w przeciągu dwudziestotrzyletniej działalności spółki, bo
powstała w 92 roku jest to pierwsze zdarzenie, w którym my uczestniczymy, jesteśmy
powiadomieni i uczestniczy w tym policja. Mieliśmy w 2006 też zdarzenie na ulicy Traugutta, gdzie
Pani od siedmiu dni od zdarzenia, że sobie uszkodziła nogę na ulicy Traugutta, bo osunęła się
naszej studzience wniosła do sądu to poszło i została ta prośba, znaczy żądanie tej Pani odrzucone.
To była sprawa sądowa. W archiwach mamy gdzieś odszukamy to. Teraz prawo budowlane na nas
nakłada to nie to, że my chcemy czy nie chcemy, tylko prawo budowlana artykuł 64, nakłada na nas
okresowy przegląd urządzeń. To jest raz na rok i pięć lat już przegląd taki wszystkich urządzeń na
sieci wodociągowej czyli sieci kanalizacyjnej. My dla sieci wodociągowej robimy, to wykonujmy to
dwa razy w roku nie raz tylko dwa razy w roku ze strażakami. Chodzi o hydranty i sieci
kanalizacyjne, więc stosujemy się do rozporządzenia tego prawa budowlanego artykułu 64. W tym
przypadku jest kilka dat, na którym my pracowaliśmy na tym urządzeniu, więc od 17 listopada do
19 grudnia odbywało się uszczelnianie tych wszystkich urządzeń od ulicy Armii Krajowej od
początku do ulicy Mickiewicza. Na tej studzience po Pana tutaj trzynastego naszym spotkaniu ...Ja
wzięłam w leasing neutralizator czyli taki biofiltr i właśnie na tej studzience został zamontowany
przez pod nadzorem majstra, który ma uprawnienia budowlane. Oczywiście pokrywa i dekiel były
sprawne. 28 kwietnia dolewaliśmy, bo tam jest węgiel aktywny. Pracownicy złożyli oświadczenia
kierownikowi technicznemu. Nie może być, że my nie możemy wierzyć pracownikom. Ja im
wierzę, więc 28 dolewali wodę do biofiltra, więc pierścień był sprawny to pracownicy są czujni na
to. 8 maja dolewali znów wodę do biofiltra, to przedstawiciel nawet załogi w radzie nadzorczej
wykonywał tą czynność i dzisiaj mi oświadcza i kierownikowi to na piśmie złożyli, że dekiel
pierścień był sprawny. W chwili tego zdarzenia pierścień był pęknięty, więc my uważamy i

jesteśmy przekonani, że to nastąpiło przez najechanie pojazdu ciężarowego, których w piątek jak
podczas naszej bytności, a cztery godziny trwało wymiana nowego dekla a założyliśmy teraz 40
tonowy. Chociaż kosztuje 570 złotych, ale żeśmy założyli trzy samochody ciężarowe i nie wjechały
w tych godzinach, na której wisi tabliczka, że mają tylko od 6 do 10 czy od 17 do 20 dostawę.
Bardzo ciężkie wozy te z takimi płozami chyba do beczek piwa czy coś. Ja mam trzy rejestracje
spisane tych samochodów. Jeden był 15.15. Ja sobie usiadłam w tej kawiarni Pana Masłowskiego
właśnie, co spisałam ten samochód i ta Pani, która tam sprzedaje, bo chciałam sobie z nimi
porozmawiać, czy tutaj widzieli jak tu najeżdżają. Powiedziała, że około dwóch tygodni tam
samochód taki duży ciężarowy cofał i coś tam puknęło. Ja mówię, się pytam, dlaczego do mnie nie
zadzwoniłeś- chłopaka, którego znam. A on- no nie pomyślałem o tym. Więc też liczymy na to, że
osoba, która to zauważy czy takie zdarzenie. Ja napiszę to teraz na BIPie, może ktoś czyta nasz BIP,
że poproszę o takie informacje do nas przekazywanie telefonicznie. Chociaż ktoś tam z „Europy”
informował, że przekazywał do nas czy do Urzędu Miejskiego, że ta pokrywa .... sprawna, że ten
dekiel się jest obluzowany. Gdyby był obluzowany, to my byśmy to od ręki zrobili i to dla nas było
cztery godziny roboty nas po prostu w piątek. Wczwartek nie zostałam powiadomiona przez moje
służby, bo był majster zabezpieczał miejsce zdarzenia dopóki policja nie odjechała. Mój
kierownik... jakoś mnie nie powiadomił w piątek. Miałam urlop, bo ze względu na sesję powiatową.
Ale niezwłocznie po sesji przybyłam do Ciechocinka i zadzwoniłam do Pana na policję. Najpierw
nie chcieli mi udzielić informacji, więc poprosiłam o komendanta o rozmowę. Więc pytam się Pana
komendanta. Godzina 11 nie mają danych tej Pani tej osoby i nie mają spisane jeszcze protokołu ze
zdarzenia z tego miejsca zdarzenia. Dzisiaj i powiedział, że jeżeli będzie miał już dane czy będzie
miał informacje, to do mnie zadzwoni. Więc do godziny 15 Pan komendant do mnie nie zadzwonił.
Gdyby był, to by to potwierdził. Dziś po 7.20 byłam na komisariacie, Pana komendanta nie było,
Pani komendantki też nie było, bo ma urlop. Ale pokierowali mnie do policjanta, który tą sprawę
będzie prowadził. To jest Pan Drzewucki i ja z nim porozmawiałam i mówię czy już ma dane tej
osoby. Wie gdzie ta Pani przebywa się znajduje. Dowiedziałam się, w którym ośrodku Pani
przebywa, ale danych nie otrzymałam. Pani i Pan powiedział, żebym tylko się nie udawała dopóki
on tej Pani nie przesłucha. I spisał mój numer telefonu, więc teraz mam tu na sesji wyłączony.
Włączę, to zobaczymy. Wie Pan jechać przeprosić, zadość uczynić. To ubezpieczyciel nasz, bo
mamy mieć ubezpieczone. Zapewne to zrobi. Wiem, że Pani ma otarcie na nodze, tak jak mi
powiedział policjant i coś skręcone w kolanie. Ale może Pani przyjechała się leczyć na to kolano. Ja
nie wiem, zobaczymy. To będzie opisane przez lekarza i przez policje, bo ja muszę na piśmie o to
wystąpić, żeby mi to udostępnili. Ubezpieczyciel jest już poinformowany, że mieliśmy takie
zdarzenie. Ubolewamy, ja osobiście bardzo to przeżyłam, bo mówię, że to jest pierwsze takie
zdarzenie, które się tutaj u nas nastąpiło, że ten biofiltr był to też dobrze, bo ta Pani tylko wpadła
noga. Ta Pani nie wpadła do studzienki do żadnych fekali, bo fekalia to są poniżej 4 metrów. Jak
tam na forum opisują. Także jest nam przykro i teraz będziemy tym bardziej czujni. Chociaż tę sieć
i tak monitorujemy codziennie. Będziemy bardziej czujni na te pierścienie na studniach przede
wszystkim, bo kto by się spodziewał, że takie coś się stanie. Tam po prostu musiał być ten dekiel
najechany i on był już zapewne uszkodzony, bo nie wiem jak ta Pani, jakiej jest postury, że akurat
tam po prostu on się gibnął, jakby to nazwać ten dekiel od tej studni. Z kwiatami na pewno
pojedziemy. Jeżeli ja się dzisiaj dowiem, że ta Pani, bo już w którym ośrodku jest przebywa, to
jeżeli jest przesłuchana, to na pewno z kierownikiem technicznym, bo tak sobie żeśmy że do tej
Pani dotrzemy i na pewno kwiaty jej zawieziemy i z przeprosinami, że tak się stało. A jeszcze
proszę nie myśleć, że wszystkie studnie w Ciechocinku to są nasze ,bo co się tylko na coś studni
stanie, czy tam jest pęknięty właz to się myśli, że to jest nasza, a są jeszcze studnie na
ciepłociągach i są jeszcze studnie na sieciach solankowych. Także przedsiębiorstwo na swoich
urządzeniach będzie od tej chwili, no po prostu bardziej monitorowało jeszcze, jak do tej pory.
-p. Burmistrz -Pan Radny Kanaś proponuje, aby przyszłoroczny jubileusz stulecia obchodzenia
praw miejskich naszym miastu zaakcentować, w jakiś szczególny sposób.
Zaproponował, na przykład poprzez stworzenie alei dębów, szczerze pomysł jest dobry. Natomiast
wymagałby jakiegoś przygotowania. Mamy troszkę czasu i ... no ja sądzę, że będzie Pan osobą,

która wkopie pierwszy, pierwsze takie drzewo. Rozmawialiśmy w dniu dzisiejszym na temat
skrzyżowania Narutowicza i Kopernika Pan interpeluje w sprawie skrzyżowania ZdrojowaNarutowicza- Widok. Słusznie Pan zwrócił uwagę, że tam przede wszystkim muszą zostać
wyjaśnione kwestie własności gruntu. Bez nich właściwie nie możliwe będzie przebudowanie tego
skrzyżowania, bądź tak daleko idąca ingerencja, aby stało się ono skrzyżowaniem w pełni
bezpiecznym.
-p. P. Kanaś--Z tymże Panie Burmistrzu nawiązałem również do planu miejscowego, który akurat
obejmuje ten teren i jest doskonała okazją, żeby w ramach planu przejąć obowiązki, które na nas są
nałożone, jeśli chodzi o wykup terenu pod drogi i tą sprawę raz definitywnie załatwić.
-p. Burmistrz -Ten plan musi właściciel Kolejowego Szpitala ....
Pan Jerzy Draheim, pyta czy będą opryski chodników i ścieżek rowerowych tych mniej
używanych. Już są wykonywane takie opryski na niektórych chodnikach. Widać wyraźnie, że te
porastające chwasty obumierają. Co do zabrudzenia dróg przez pojazdy pracujące na różnych
budowach, prowadzimy powielokroć rozmowy z szerami firm zobowiązując ich, żeby zlecali
choćby omiatanie ulic. Najgorsza sytuacja była na ulicy Traugutta. W tej chwili to się wszystko
zaczęło normować. Wielokrotnie jak mnie zapewniał prezes ... naszej firmie Ekociech zlecał
wykonywanie omiatania. Podobna sytuacja miała miejsce na ulicy Żelaznej, gdzie także parokrotnie
zamiatarka z Ekociechu po wykonanych robotach czyściła pas jezdni. Ale niestety są i takie
sytuacje, kiedy samochód szczególnie po opadach deszczu wyjedzie i tak jakby nie jest w zakresie
wykonawcy, często zlecać wykonywanie usług w postaci omiatania, bo to są dla nich dodatkowe
koszty, ale staramy się ich na bieżąco mobilizować, aby takie prace wykonywali.
Pan Radny Kuszyński poruszył kwestię wyprowadzenia ruchu autobusowego z centrum miasta.
Wydaje mi się, że całkowite wyprowadzenie tego ruchu będzie możliwe dopiero z chwilą, kiedy
przejmiemy grunty stanowiące własność gminy, a na których dzisiaj funkcjonuje parking centrum.
Bo wyobrażam sobie, że to właśnie tam będzie można zlokalizować przystanek autobusowy,
kierując cały ruch autobusów obwodnicą w kierunku ulicy Wołuszewskiej i potem wyjazd po
dokonaniu nawrotu wyjazd tą samą trasą . Ta umowa dzierżawy z obecnym użytkownikiem kończy
się w roku przyszłym i dopiero wtedy będzie można się pochylić nad tym tematem.
Co do ilości godzin nauki języka angielskiego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1, dowiedziałem
się o tym od Pana, czyli ograniczenie do pół godziny tygodniowo, ale poprosiłem dyrektor ,żeby
była uprzejma i się wypowiedziała w tej kwestii.
-p. M. Kobusińska - Szanowni Państwo od 1 września 2013 roku ustawa o systemie oświaty
określiła wysokość opłat uiszczanych przez rodziców, czyli za jedną godzinę ponad podstawę
programową rodzice płacą złotówkę. Takie po prostu były ustalenia prawne. Tam też jest właśnie
zapisana kwestia zajęć dodatkowych. Te zajęcia jeżeli występują poza podstawą programową nie
powinny być płatne w przedszkolu. To znaczy wspólnie z Panią dyrektor przedszkola ustaliłyśmy,
że takimi zajęciami dodatkowymi będzie język angielski i rytmika. I takie zajęcia od tamtego czasu
czyli od 1 września 2013 roku odbywają się w przedszkolu w czasie jedna godzina w tygodniu,
znaczy jeden raz w tygodniu w przedszkolu troszeczkę inaczej jest godzina dydaktyczna liczona
jedno zajęcie trwa 30 minut. Od tamtego czasu też nie było żadnych takich uwag rodziców co do
tego, że tych zajęć jest za mało, więc uważam, że jeżeli będę miała takie sygnały w tym roku od
rodziców, że to jest za mało no to na pewno będę tutaj rozmawiała. Podejmę jakieś takie działania,
by zwiększyć ilość godzin zajęć z języka angielskiego.
-p. M. Kuszyński- Ja tylko dopytam czy to będą wtedy odpłatne przez rodziców?
-p. M. Kobusińska-Nie. Płatne zajęcia nie mogą odbywać się w przedszkolu. w tym czasie kiedy
rodzice płacą za to złotówkę. Czyli ani w podstawie. Poza podstawą przedszkole jest czynne do
godziny 16 również one mogą się odbywać po godzinach pracy przedszkola, ale to nie wiem czy
już ktoś przyprowadzi dziecko o tak później porze.
-p. M. Kuszyński-Czyli rozumiem, że ruch należy po stronie rodziców dzieci.
-p. M. Kobusińska-To znaczy może nie tyle co po stronie rodziców. Tak, jeżeli będą takie sygnały
to ja będę takie działania podejmowała.
-p. M. Kuszyński-Czy jest jakaś graniczna liczba rodziców?

-p .M. Kobusińska- Nie.
-p. M. Kuszyński -Którzy muszą wyrazić ochotę tego, jeżeli na przykład inni nie będą się
przeciwstawiali czy wystarczy, że na przykład, nie wiem jeden rodzic.
-p. M. Kobusińska-No, ja myślę, że jeden to za mało.
-p. M. Kuszyński -A inni nie wyrażą sprzeciwu. Załóżmy, że już to zostanie uznane za głos
wszystkich rodziców.
-p. M. Kobusińska-To znaczy nie wiem. Nie spotkałam się z taką sytuacją.
-p. M. Kuszyński-Ale jak Pani podejdzie do tego.
-p. M. Kobusińska -Jak ja podejdę do tego? No na pewno jeden troszeczkę za mało. Natomiast
jeżeli inni nie będą się sprzeciwiać na pewno będę podejmowała takie działanie.
-p. M. Kuszyński -Dziękuję bardzo.
-p. Burmistrz -Pani Radna Nocna zwróciła się z zapytaniem, jakie działania zostały pojęte w
sprawie herbu Ciechocinka. Nie zostały podjęte żadne i to temat, który rzeczywiście od kilku lat
przeszedł w niebyt. Myślę, że tutaj Pani Sekretarz Miasta zostanie zobowiązana do tego, aby
wspólnie z mecenasem przygotować stosowny harmonogram działań. Będziemy chcieli
doprowadzić do sytuacji, która pozwoli na wykorzystanie herbu na medalu Stanisława Staszica,
takiego który będzie zgodny z wymogami przepisów heraldycznych.
Bałagan przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Firma Sportsystem w ramach swoich prac
gwarancyjnych była zobowiązana, że ten teren uporządkuje, wyrówna. Jestem zdumiony, że to nie
zostało zrobione. Wykonali szereg innych robót bardzo kosztownych, natomiast tutaj sprawa
wydaje się być zupełnie drobiazgowa. Juto rano będę w tej kwestii interweniował. Co do bałaganu
w obszarze znajdującym się między hotelem Millera a terenem ciechocińskiego liceum, nie wiem,
czy ma Pani na myśli działkę tą małą działeczkę gminy zrobimy wszystko, żeby ona jutro była
uporządkowana. Nikt nie otrzymywał zgody na korzystanie z tej działki.
Co do przygotowania gminy do akcji meszki. Jesteśmy w kontakcie z zakładem ekologii zwierząt,
instytutem ekologii i ochrony środowiska. Mamy także wybraną firmę, która mogłaby w przypadku
otrzymania sygnału z
UMK wykonać takie opryski. Wystąpiliśmy do trzech takich
specjalistycznych firm. Ofertę złożyła firma RATTUS za kwotę 9 tysięcy złotych. To jest oprysk w
takim samym zakresie jak te opryski, które były wykonywane gdzieś przed pięciu sześciu laty, bo
przypominam, że ostatnie lata były na tyle sprzyjające, że pomimo pokazania się niewielkiej
populacji tych owadów, one bardzo szybko zanikały. Więc nie było potrzeby wykonywania
oprysku, ale jesteśmy przygotowani. Jak tylko dotarłby do nas sygnał z tego instytutu ekologii i
ochrony środowiska, że nadeszła pora masowych wylotów meszek, natychmiast firma przystąpi do
pracy.
Kto podlewa i dba o skwer przy teatrze? No na razie nikt nie podlewa, ale chyba nie ma takiej
potrzeby.
-p. A. Nocna-Miałam sygnał, że są tam zasadzone bratki i że usychają i podobnie tak jak krzewy
przy kinie.
-p. Burmistrz –Nie, ja myślę, że jeśli….
-p. A. Nocna -Jest bardzo, bardzo sucho.
-p. Burmistrz -Jeśli chodzi o bratki, to w tej chwili to już jest taka pora, że one obumierają w
sposób naturalny. Tam po prostu za chwilę będą wykonane zupełnie inne nowe nasadzenia.
Natomiast wszystkie te rośliny, które były wysadzane jesienią, czyli rośliny dwuletnie w tej chwili
są usuwane. Natomiast jeśli chodzi o koszenie trawników, dwukrotnie robiła to firma Sportsystem.
Jeden raz robił to pracownik Urzędu, a ostatnio już w ramach zlecenia pracownicy naszej firmy
komunalnej „Ekociech”. Czy można za szkołą Nr 1. rozumiem w kierunku torowiska urządzić
parking? Muszę to przedyskutować z Panią Dyrektor. Nie chciałbym ingerować w uprawnienia Pani
dyrektor, ale jeżeli okaże się że będzie dobry sprzyjający klimat dla takiego rozwiązania, to to
wtedy my wysupłamy środki finansowe na to zadanie. Tablica informacyjna o figurce Matki
Boskiej, tak naprawdę to nie jest to zadanie, które my powinniśmy realizować, ponieważ domyślam
się, że ta tablica powinna się znaleźć w bezpośredniej bliskości figurki i na terenie parafialnym,
aczkolwiek…..

-p. A. Nocna- Ja przepraszam to nie jest teren parafialny to jest teren gminny, dlatego pytałam.
-p. Burmistrz –Nie, teren, na którym stoi figurka
-p. A. Nocna-Przy figurce cały teren należy do gminy tak mi powiedziano. Bym nie pytała…
-p. Burmistrz – Do Pucu należy z tyłu teren, to zaraz Pan Radny będzie uprzejmy i sprawdzi i
wrócimy do tej sprawy.
Czy prowadzone są badania na łące między campingiem a ulicą Wołuszewską? Rozumiem badania
dotyczą czego?
-p. A. Nocna -Jedna z mieszkanek była zaniepokojona czy jakieś przeznaczenie będzie tej łąki czy
coś się dzieje, bo jakaś ekipa się pojawia i dziwne pomiary robi.
-p. Burmistrz -Tak w zamian za utrzymanie, koszenie tego terenu, wyraziłem zgodę na to aby
organizować tam zawody hipiczne. One będą się odbywały dwa albo trzy razy do roku i to jest
wszystko, co w tej materii mogę powiedzieć.
Jaką powierzchnię w hektarach ma Ciechocinek zgodnie z rejestrem ewidencji gruntu Starostwa
Powiatowego na dzień 31 grudnia ubiegłego roku 1526 hektarów.
-p. K. Czajka-Ja przepraszam bo naprawdę zapomniałem o tym tam znajduje się przy tej ścieżce
dąb. Gdyby można go było ewentualnie go jakoś uformować i drugi dąb znajduje się tak troszeczkę
bliżej mojej nieruchomości też gdyby można było też na działce miejskiej, gdyby można było je
uformować. Szczególnie ten przy tej alejce prowadzącej od parkingu ponieważ tam się menele
zbierają. Dziękuję bardzo.
-p. Przewodniczący-Panie Radny na przyszłość ja bym ad rem, tak?
-p. Burmistrz -Co do wypowiedzi Pana Twardowskiego, gościa dzisiejszych obrad toja poproszę
Pana Przewodniczącego o odpis pisma, które zostało złożone….
W związku z tym, że zainteresowany jest nieobecny na Pańskie ręce złożę stosowne wyjaśnienie.
No co do fetoru, tutaj wszyscy krzyczą, że Pani Nocna mówi, że fetor czuć w całym mieście
-p .A. Nocna-W centrum na skrzyżowaniu Zdrojowej i deptaka. Przykro mi to stwierdzić, ale nawet
jeśli ktoś się chce pochylić nad tą tabliczką z odciskiem buta Pana Bońka no to niestety…..
-p. - Nie wie czy to stopy czy zapach no skarżą się kuracjusze, goście Ciechocinka na
-p. Burmistrz -No może Pani odpowie bo to Pani działka. Z tego co pamiętam Pan Radny Kanaś w
tej samej sprawie zabierał głos podczas ostatniej sesji i ta sprawa była wyjaśniona. Proszę bardzo
Pani prezes.
-p. W. Buchalska -Ja nie wiem tak do końca właściwie, o co chodzi, bo jest kanalizacja sanitarna i
kanalizacja deszczowa, to mogą być odory z kanalizacji sanitarnej. Nie ma już teraz jak studnie
uszczelnione, nie ma infiltracji. Zaraz będzie kanały uszczelnione, nie będzie infiltracji, no to
będzie po prostu czuć to co w kanale. Na głębokości 4 i 4,5 metra jest kanalizacja na ulicy Armii
Krajowej otwieraliśmy studnie, bo żeśmy przeglądali studnie, tak jak już wcześniej mówiłam
sanitarny. Jeżeli jesteśmy na kanale sanitarnym to otwieramy kanalizację deszczową, bo zdarza się,
że jeszcze są takie elementy, że w kanalizacji deszczowej jeszcze jest płynące ścieki są to my
przełączamy. I do końca roku tak jak mówię mamy, że porządkować gospodarkę zgodnie z
krajowym programem oczyszczania ścieków do końca 2015 roku. Zgodnie z wytycznymi unijnymi
cały czas to czynimy, ze względu na wybudowanie kanalizacji sanitarnej i eliminujemy kanały
ogólnospławne. A na Armii Krajowej, to nie powinno tam nic, bo nie ma tam nic włączone do
deszczówki sanitarki. Konkretnie studnie to może otworzymy.
-p. A. Nocna-To nie jest, że w jednym miejscu.
-p. W. Buchalska-Pani Pani Aldono, ten dekiel, który był na tej trefnej studni to był dwa lata temu
wymieniany, bo miał cztery otwory dosyć dużej. I wtedy po tej około dwóch lat temu Pani tej
interpelacji, żeby nie było wiadomo, czy od tej kawiarenki i od tego toj toi, czy my żeśmy
wymienili dekiel na tylko małe dwa otworki. Właz co mam otworzyć na deptaku kanalizację
deszczową, no będziemy otwierać ….
-p. A. Nocna -Uporządkować ten odcinek, jeżeli chodzi o kanalizacje skoro taki nieprzyjemny
zapachy unoszą się często. Na ostatniej komisji Pani Klara Drobniewska, która spaceruje pieszo,
może częściej niż ja, to potwierdza.
-p. W. Buchalska- Nie da się, żeby ścieki….Widocznie ze ścieków jest taki…

-p. A. Nocna- Trzeba znaleźć przyczynę i ją zlikwidować po prostu.
-p. Burmistrz -Figura na terenie miejskim . Stanie tablica i Pan Przewodniczący zwracał się z
zapytaniem, kto zajmuje się utrzymaniem terenu miejskiego zlokalizowanego przy tężni tam, gdzie
jest plac zabaw . Utrzymaniem tego terenu zajmuje się firma „Ekociech”. Rozmawiałem z Panem
prezesem będziemy od jutra intensyfikować działania żeby to wszystko zostało doprowadzone do
właściwego stanu. To były wszystkie interpelacje na te na które nie udzieliłem odpowiedzi
przygotuje takowe na piśmie.
-p. Przewodniczący -Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo to był bardzo pracowity
dzień. Dziękuję bardzo za wysoki poziom merytoryczny oraz za wysoki poziom kultury
wypowiedzi.
Ad 13. Zakończenie obrad IX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka kadencji 2014-2018.
-p. Przewodniczący - Niniejszym kończę obrady IX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka kadencja
2014-2018. Bardzo proszę o powstanie.
Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo! To był bardzo pracowity dzień. Dziękuje
bardzo za wysoki poziom merytoryczny oraz za wysoki poziom kultury wypowiedzi. Niniejszym
kończę obrady IX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka kadencja 2014-2018. Bardzo proszę o
powstanie.
Na początku sesji oraz na zakończenie obrad odsłuchano hymn RP.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 16.30
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Maja Masłowska
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