PROTOKÓŁ NR 4/2016
Z ZEBRANIA Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA PRZYŁUBIE
9 LISTOPADA 2016 ROKU

J. Ostrowski – Sołtys Soł. Przyłubie – w I terminie brak wymaganego kworum. II termin
zaplanowano na godz. 17.15.
C.Ball – Dyrektor WUM – zwrócił się z prośbą do mieszkańców aby podpisali sie pod listą
mieszkańców popierających budowę stopnia wodnego w Siarzewie oraz za budową kolejnych
stopni w ramach kaskadyzacji Dolnej Wisły.
T. Substyk – Burmistrz MiG – uczestniczyła w wielu spotkaniach, konferencjach związanych z
Wisłą m.in. Poruszano tematy dot. jej kaskadyzacji, platformy multimodalnej, budowy barek
hybrydowych, przeprawy promowej przez Wisłę.
J. Ostrowski – Sołtys Soł. Przyłubie – w II terminie zebrania uczestniczy 17 osób. Powitał władze
samorządowe oraz zebranych. Przedstawił porządek obrad zebrania, stanowiący zał. Do niniejszego
protokołu.
Marcin Górko – dzielnicowy Komisariatu Policji – z uwagi na liczne skargi mieszkańców oraz
kierowców, zwrócił się z prośbą do mieszkańców sołectwa o porządkowanie ulicy, po
zanieczyszczonych oponach maszyn wyjeżdżających z pól. W przeciwnym razie policja będzie
musiała nałożyć na rolników mandaty za nie oczyszczenie drogi.
T. Substyk – Burmistrz MiG – pogratulowała mieszkańcom sołectwa I miejsca w Sołtysiadzie
oraz z Festynie sołectw i osiedli.

Inwestycje:
- zakończono budowę POP,
- zakończono rekultywację terenów po byłej Nasycalni,
- zakupiono, przy współudziale Firmy Solbet siedziska do Soleckiego Centrum Kultury,
- przeprawa promowa, która realizowana będzie w dwóch etapach. W I etapie, planowanym na
2018 rok wykonanie przyczółków oraz uruchomienie promu, natomiast w II etapie budowa układu
drogowego,

- opracowanie projektu modernizacji świetlicy w Przyłubiu (wykonane zostały audyty energetyczne
budynku świetlicy),
- budowa ścieżki rowerowej m.in. z Solca przez Przyłubie, do krajowej "10", w ramach ZIT. W
2017 r. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek, w 2018 r. - budowa.
- rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski,
Budżet na 2017 rok:
Burmistrz MiG jest zobowiązany przedstawić do 15 listopada br. projekt budżetu do RIO oraz do
Rady Miejskiej. Projekt budżetu na 2017 rok zakłada dochody w wysokości 82 mln zł, wydatki w
wysokości 76 mln zł, z tego 68 mln zł to dochody bieżące, 13 mln zł to dochody majątkowe.
Wydatki beżące zaplanowano w wysokości 67 mln zł, a wydatki majątkowe w wysokości 8.600.000
zł.
W budżecie na 2017 rok zaplanowane środki finansowe na budowę ul. Ogrodowej oraz na budowę
ulic na Osiedlu Leśnym.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – Gminny Program Rewitalizacji to program, który
określa działania jakie trzeba wykonać na wskazanym terenie, aby przywrócić mu funkcje dawne,
nadać nowe w celu zaktywizowania mieszkańców i rozwoju. Program skłąda się z dwóch etapów,
pierwszy to wyznaczenie obszaru, drugi etap to sam program. Do tego celu powołano zespół,
którego przedstawicielem z Sołectwa Przyłubie jest p. K. Kliś, moderatora, który będzie kierował
pracami, spotkania z grupami mieszkańców np. Przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itp.
GPR został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej i stanowi podstawę do pozyskania zewnętrznych
środków finansowych, zwiększa możliwość np. uzyskania pozytywnej oceny wniosków o
dofinansowanie np. W ramach ZIT. Projekty do realizacji to m.in. Zagospodarowanie budynku
szkoły przy ul. Kościuszki, zagospodarowanie budynku nr 4 na Placu Jana Pawła II, Osiedla
Robotniczego. Gmina współpracowała również ze studentami UTP w Bydgoszczy, którzy
zaprojektowali tereny zielone przy Placu Jana Pawła II oraz tereny nadwiślańskie.
Pani Białkowska przedstawiła skład osobowy Komitetu ds. Rewitalizacji, który został powołany
zarządzeniem Burmistrza MiG w Solcu Kujawskim.
Mieszkańcy Sołectwa zgłosili problemy dot.:
- pomocy ze strony Gminy w usuwaniu eternitu z budynków,
p. B. Białkowska – póki co nie ma programów dofinansujących usuwanie eternitu przez osoby

prywatne, Gmina z kolei nie może tego typu działań dofinansowywać, a koszty utylizacji eternitu są
bardzo wysokie. Czekamy na pojawienie sie programów, z których będzie można skorzystać.
Eternit musi zniknąć z budynków do 2032 roku.
- postawienia wiaty autobusowej przy dworcu PKP Przyłubie
C. Ball – Dyrektor WUM – postawienie wiaty wymaga uprzedniej zgody właściciela terenu, na
którym wiata miałby powstać. Dodał, że w bieżącym roku postawiono nową wiatę autobusową przy
DK nr 10.
Pani Burmistrz zaproponowała zaprosić na rozmowę właściciela tego terenu i przedstawić mu
mozliwośc np. wydzierżawienia tego terenu pod postawienie wiaty.
C. Ball – Dyrektor WUM – przypomniał o zmienionych zasadach korzystania z przejazdu
kolejowego, PKP wprowadziło automatyzację przejazdów kolejowych.
- złego stanu dróg gruntowych, gminnych na terenie Sołectwa i ich wyrównania,
C.Ball – Dyrektor WUM – drogi sa sukcesywnie równane w ramach posiadanych środków
finansowych.
Dodał, że Gmina prowadzi rozmowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mające
na celu zamiany, czy też przekazania terenów rolnych, które wpłyną na ułatwienie dojazdu
rolnikom do ich pól.
- wystających 2 studzienek przy drodze prowadzącej do posesji Przyłubie 11,
S. Wrycza – ZGK – przekaże sugestię odpowiednim pracownikom.
- poprawy podjazdów m.in. przy drodze prowadzącej z drogi wojewódzkiej do Sołtysa,
- posprzątania worków ze śmieciami zalegającymi w lesie,
C. Ball – Dyrektor WUM – w dniu jutrzejszym zostaną one usunięte.
- problemów z zarejestrowaniem telefonicznym do lekarza w godzinach porannych na ten sam
dzień,
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – panie w rejestracji w pierwszej kolejności rejestrują
pacjentów rejestrujących się osobiście z przychodni, potem od godz. 7.15 przyjmują rejestracje
telefoniczne. Problem z dostaniem sie do lekarza w danym dniu wynika też z faktu, że wiele osób
rejestruje się do lekarza, a następnie nie przychodzi na umówioną wizytę. Dodała, że przychodnia
wprowadzi wkrótce możliwość rejestracji przez internet.

Istnieje też możliwość skorzystania z porad lekarza w każdą sobotę od godz. 8.30 do 13.00 z
możliwością otrzymania recepty na wykup leków.
- stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy,
C. Ball – Dyrektor WUM – stan zanieczyszczenia powietrza w Solcu Kujawskim wg pomiarów
przeprowadzanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest
zadawalający. Nie ma przekroczeń stężenia pyłów PM 10.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza – z jakością powietrza w okresie grzewczym zwłaszcza na
Osiedlu Leśnym nie jest najlepiej. Gmina nie ma jednak możliwości skontrolowania, co jest spalane
w piecach przez poszczególnych właścicieli posesji. Możemy tylko monitować do tych osób
pisemnie co można, a czego nie wolna spalać w piecach. Ważna jest edukacja mieszkańców w tym
temacie.
- metod naliczania funduszy sołeckich dla poszczególnych sołectw,
J. Ostrowski – Sołectwo Przyłubie ma najmniejszy fundusz ze wszystkich sołectw, który w br. Nie
wystarczy na zorganizowane Wigilii sołeckiej.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza – wyjaśniła, że budżet sołectwa jest ustalany na podstawie
przeliczenia liczby osób zamieszkujących dane sołectwo. Przedstawiła szczegółowo poszczególne
dochody i wydatki sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich w poszczególnych latach. Sołectwo
Przyłubie, przy liczbie mieszkańców 245 w 2016 r. W planie budżetu miało przyznane 1.400 zł,
wykorzystano kwotę w wysokości 656,72 zł, pozostało do wykorzystania 748 zł. Natomiast KGW
w planie przyznane miało 500 zł, wykorzystano kwotę w wysokości 498,14 zł.
J. Ostrowski – podziękował zebranym za udział w zebraniu.
Zebranie zakończono o godz. 19.00.
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