PROTOKÓŁ 4/2016
Z ZEBRANIA Z MIESZKAŃCAMI
SOŁECTWA OTOROWO – MAKOWISKA I OSIEDLA RUDY
23 LISTOPADA 2016 ROKU
D. Chojnacki – Sołtys Soł. Otorowo - Makowiska otworzył zebranie z mieszkańcami.
W I terminie brak kworum. II termin zaplanowano o godzinie 1715.
Stwierdzono kworum. W zebraniu uczestniczyło 17 osób.
- lista obecności załącznik nr 1
Lista obecności Zarządu O. Rudy – stanowi zał. do protokołu. W zebraniu uczestniczyło
5 osoba.
C. Ball – Dyrektor WUM – C. Ball – Dyrektor WUM – przedstawił zebranym informacje
dot. kaskadyzacji Dolnej Wisły. Zwrócił się z prośbą do mieszkańców aby podpisali się pod
listą mieszkańców popierających budowę stopnia wodnego w Siarzewie oraz za budową
kolejnych stopni w ramach kaskadyzacji Dolnej Wisły.
Kolejny etap do budowa portu rzecznego, który będzie obsługiwał m.in. porty morskie – to
szansa na rozwój naszego miasta.
Ponadto Dyrektor poinformował o możliwości skorzystania ze środków finansowych na
sterylizację i kastrację kotów. Właściciele zwierząt mogą zgłosić się w tej sprawie do
Wydziału Utrzymania Miasta przy ul. Toruńskiej 8.
Przypomniał o zakazie umieszczania plakatów, ogłoszeń na wiatach autobusowych.
W związku z tym pojawiły się stosowne naklejki „zakaz naklejania ogłoszeń”. Zaapelował
o nie niszczenie wiat autobusowych.
Mieszkaniec – rzeka Wisła objęta jest Naturą 2000, czy w związku z tym na wszelką
ingerencję zgadza się Ministerstwo Środowiska oraz instytucje związane z ochroną
środowiska.
C. Ball – Dyrektor WUM – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opiniuje wszystkie
inwestycje pod kontem ochrony środowiska. Powstanie obszaru Natura 2000 nie ogranicza
inwestycji w tym obszarze pod warunkiem, że będą one mądrze zaplanowane i będą
uwzględniać formy ochrony przyrody.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – przedstawiła budżet i inwestycje na 2017 rok.
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Budżet:
Dochody budżetowe zaplanowano na 2017 rok w wysokości 82 mln zł, wydatki budżetowe
zaplanowano w wysokości ponad 76 mln zł. Dochody bieżące w wysokości ponad 68 mln zł,
wydatki majątkowe w wysokości ponad13 mln zł. Wydatki bieżące w wysokości ponad 46
mln zł, wydatki majątkowe w wysokości ponad 8 mln zł.

Inwestycje:
- opracowanie dokumentacji na inwestycje, która mają zostać sfinansowane z środków
finansowych w ramach ZIT,
- przebudowa i remont ul. Leśnej oraz ul. Garbary, jeśli otrzymamy środki finansowe
z Urzędu Marszałkowskiego, który planuje przekształcić ul. Leśną z drogi wojewódzkiej na
drogę gminną, w I kolejności nastąpiłaby przebudowa skrzyżowania ul. Ugory – Powstańców
– Leśna,
- uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego
i Czarnowa (w 2017 r. będzie gotowa dokumentacja na układ drogowy oraz
zagospodarowanie przyczółków, naprawa ul. Żeglarskiej), budowa promu będzie trwała ok.
1,5 roku, w III kw. 2018 r. jest szansa na uruchomienie promu,
- budowa ścieżki rowerowej z Otorowa do Solca, aż do krajowej „10” oraz z Solca do
Przyłubia aż do krajowej drogi nr „10”,
- budowa parkingu przy ul. Garbary (targowisko), łącznie z wykonaniem oświetlenia oraz
kanalizacji deszczowej,
- budowa ul. Ogrodowej,
- przebudowa ul. 22 Lipca i ul. Krótkiej (opracowanie projektu),
- przebudowa ul. Robotniczej, w ramach rewitalizacji,
- rozbudowa budynku SP Nr 4 o zaplecze sanitarno - szatniowe ,
- zagospodarowanie budynku po ZSOiZ na potrzeby Szkoły Muzycznej,
- rozbudowa Centrum Edukacji i Aktywizacji,
- przebudowa budynku Bydgoska 11 na potrzeby MGOPS,
- wykorzystanie części budynku przy ul. Kościuszki 12 na żłobek,
- zagospodarowanie terenów po byłym ogródku jordanowskim (fontanna, ławki itp.) oraz
skwer przy ul. Toruńskiej 8,
- budowa groty solnej i sauny przy basenie,
- modernizacja dwóch świetlic tj. „Jagódka” oraz we wsi Przyłubie, oraz zagospodarowanie
terenów wokół jeśli pozyskamy środki finansowe np. w ramach LGD czy z konkursów
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w ramach Funduszu Norweskiego.

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 składa się
z dwóch etapów, pierwszy to wyznaczenie obszaru, drugi etap to sam program. Do tego celu
powołano Komitet Rewitalizacji oraz wybrano 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.
Dariusz Chojnacki – Sołtys Soł. Otorowo – Makowiska - podziękował Urzędowi oraz
mieszkańcom za organizację dożynek gminnych.
W związku z coraz głośniejszym tematem związanym z powstaniem platformy multimodalnej
we wsi Otorowo zwrócił się do Pani Burmistrz o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami
w celu omówienia szczegółowych zagadnień np. związanych z wykupem terenów od
rolników pod tę inwestycję.
Czy budowa platformy multimodalnej nie wpłynie negatywnie na obszary objęte Naturą
2000? Czy nie będzie sprzeciwu ze strony instytucji związanych ze środowiskiem, tak jak
było to w przypadku jednego z mieszkańców wsi, który planował postawienie wiatraków na
swoim gruncie ?
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – budowa platformy multimodalnej jest na etapie
badań, analiz i uzgodnień. Jeśli ostatecznie zatwierdzona zostanie lokalizacja to na pewno
zorganizujemy spotkanie z mieszkańcami sołectwa. Port rzeczny to szansa rozwoju dla całego
sołectwa. Jeśli inwestycja doszłaby do skutku to zmieniłby się całkowicie charakter sołectwa.
Wszelkie inwestycje na terenach objętych obszarem NATURA 2000 są możliwe i RDOŚ
wydaje pozytywne opinie, pod warunkiem, że projekt nie ingeruje mocno i nie niszczy
naturalnego środowiska.
Postawienie wiatraków wymaga oceny oddziaływania na środowisko i opracowania
stosownych raportów.
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S. Fryszke – Czy znany jest już ostateczny projekt przebiegu drogi krajowej nr „10” ?

B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – Gmina nie ma jeszcze żadnej informacji
z GDDKiA. Pani Burmistrz planuje spotkanie z jej przedstawicielami. Prawdopodobnie
będzie miała ona przebieg jak dotychczasowa droga z jednym z węzłów w ul. Kujawskiej.
Aktualnie GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie studium korytarzowego. Ostateczny
projekt poprzedzony będzie konsultacjami społecznymi.
D. Chojnacki – Czy i kiedy Gmina planuje postawienie przystanku przy stacji diagnostycznej
we wsi Otorowo ?
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że wiaty są sukcesywnie stawiane na terenie
Gminy.
p. Machowski – od kilku lat mieszkańcy Osiedla Rudy zwracają się bezskutecznie
o utwardzenie odcinka drogi wjazdowej od drogi krajowej nr „10” w kierunku osiedla.
p. J. Górczyński – oprócz utwardzenie drogi, prośba o przycięcie konarów drzew na tym
odcinku drogi, które stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców.
C. Ball – Dyrektor WUM – drogi równamy sukcesywnie w miarę sprzyjających warunków
pogodowych. Utwardzenie drogi do Rud leży w kompetencji Nadleśnictwa, do którego ta
droga należy. W sprawie przycięcia kanarów, Gmina będzie monitować do Nadleśnictwa.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG - Gmina jest po rozmowie z Nadleśnictwem w
sprawie zamiany gruntów dotyczących dróg dojazdowych. Nadleśnictwo nie zgodziło się na
zamianę.
Zwróciła się do mieszkańców Osiedla Rudy, aby wystosowali pismo – petycję z prośbą
o w sprawie tej drogi. Pismo można skierować do Urzędu, a my przekażemy je Nadleśnictwu.
D. Chojnacki – Kiedy będzie można rozpocząć dzierżawę drugiej części świetlicy pod
działalność komercyjną ?
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – zakończenie trwałości projektu nastąpi do końca
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2017 roku, do tego czasu nie można prowadzić dla tej części świetlicy działalności
komercyjnej.
D. Chojnacki – prośba do Dyrektora WUM o przybliżenie informacji dot. wyrobiska
w Makowiskach oraz informacji dot. gospodarki odpadami.
C. Ball – Dyrektor WUM – przedstawił informację na jakim etapie jest postępowanie
przeciwko firmie RECCON.
- Gmina Solec Kujawski dnia 13.04.2016 r. zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w
Bydgoszczy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
- Starosta Bydgoski pismem z dnia 27.04.2016 r. wzywa Firmę Reccon S.A. do złożenia
pisemnej informacji w sprawie dalszego sposobu prowadzenia prac rekultywacyjnych i ich
zakresu.
- RDOŚ w Bydgoszczy pismem z dnia 6.05.2016 r. wszczął postępowanie w sprawie
zanieczyszczenia wód gruntowych na terenie wyrobiska.
- Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe w Bydgoszczy pismem z dnia 23.05.2016 r.
zawiadomiła o wszczęci śledztwa w sprawie niezgodnego z zezwoleniem Starosty
Bydgoskiego składowania odpadów w okresie od marca 2011 r. – do kwietnia 2016 r.
w wyrobisku we wsi Makowiska.
- w ramach prowadzonego śledztwa 8.07.2016 r. odbyło się przesłuchanie pracownika urzędu.
- RDOŚ w Bydgoszczy pismem z dnia 11.07.2016 r. wzywa Reccon S.A. do przedłożenia
wyników badań monitoringu środowiskowego za I i II kwartał 2016 r. oraz do przedłożenia
wniosku o uzgodnienie warunków działań naprawczych wraz z projektem planu remediacji
dla przedmiotowego terenu w terminie do 30.09.2016 r.
- Starosta Bydgoski pismem z dnia 27.07.2016 r. wzywa Reccon S.A. do złożenia wniosku o
zmianę decyzji w zakresie dalszego sposobu prowadzenia prac rekultywacyjnych – w
związku z wygaśnięciem decyzji z mocy prawa.
- RDOŚ w Bydgoszczy pismem z dnia 7.09.2016 r. wyznaczył nowy termin załatwienia
sprawy do dnia 6 grudnia 2016 r ( do czasu przedłożenia przez RECCON S.A. wniosku o
uzgodnienie działań naprawczych wraz z projektem planu remediacji ), o powyższym został
poinformowany sołtys wsi Dariusz Chojnacki
W sprawie gospodarki odpadami Dyrektor poinformował, że w stosunku do roku 2015
wzrosła ilość odpadów niesegregowanych o 400 ton przez co zwiększyły się koszty wywozu
ich do spalarni. Segregacja odpadów spadała o 5 punktów procentowych. Dlatego też na
najbliższej sesji RM Pani Burmistrza zaproponuje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia
o złotówkę opłaty za wywóz odpadów. Dodał jednocześnie, że na rok 2017 nie przewiduje się
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podwyżek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz taryf za wodę i ścieki.
S. Fryszke – ZGK przy odbiorze odpadów pozostawia różnego koloru worki z różnymi
opisami. Co stanowi utrudnienie dla mieszkańców.

W. Pietrzak – Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej – przyznał, że tego typu
sytuacje mogły mieć miejsce ponieważ zakład zanim zmienił oznakowanie nowych worków
chciał wykorzystać do końca te poprzednie, które pozostały. Zawsze jednak były one przez
ZGK zabierane posesji. Już tego typu sytuacje nie powinny mieć miejsca.
p. Machowski – Czy powstanie strzelnica w Przyłubiu ?
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – teren w Przyłubiu został wydzierżawiony pod
budowę strzelnicy Bractwu Kurkowemu. Otrzymali pozwolenie na budowę, mają opracowaną
dokumentację techniczną. Obecnie starają się o pozyskanie środków finansowych na jej
budowę.
D. Chojnacki – Czy w okresie wiosennym jest szansa otrzymać od Gminy materiał do
utwardzenia dróg prowadzących do pól. Rolnicy indywidualnie by utwardzili te drogi, które
zniszczyli przez ciężki sprzęt.
C. Ball – Dyrektor WUM – materiał do utwardzenia zostanie w miarę możliwości
dostarczony w okresie wiosennym.
W.

Wesołowski

–

dzielnicowy

Komisariatu

Policji

–

przypomniał

rolnikom

o porządkowaniu dróg przy wyjeździe ciężkiego sprzętu z pól. Według Kodeksu Wykroczeń
za zanieczyszczenie drogi grozi kara grzywny w wysokości 1.500 zł lub kara nagany. Dodał,
że we wsi Otorowo już kilku rolników zostało ukaranych za nie posprzątanie. Zaapelował aby
usuwać zanieczyszczenia z drogi, w celu uniknięcia wypadków czy kolizji na drodze.
D. Chojnacki – zaapelował do policji o częstsze kontrole we wsi dot. w/w sprawy.
Mieszkańcy zwrócili uwagę na zasypywanie niecki, po dawnym stawie (źródlisko)
usytuowanym przy drodze krajowej nr „10” przy wjeździe na Wypaleniska. Ziemia jest
zwożona tam przez jedną z firm. Sytuacja robi się podobna do tej dot. wyrobiska. Prośba
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o interwencje.
B. Chojnacki – Kiedy zostanie opracowany plan zagospodarowania przestrzennego dla
Otorowa i dla Makowisk ?
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – odpowiedziała, że dopyta pracownika
merytorycznego i rozezna sytuację.
p. G. Walukiewicz – w jakiej wysokości Rada Sołecka otrzyma środki finansowe na 2017
rok?
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – odpowiedziała, że w 2017 roku w budżecie
zaplanowano dla wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich kwotę w wysokości 850 zł, natomiast
na działalność Rady Sołeckiej Otorowa – Makowisk kwotę w wysokości 3.825 zł, a dla
Osiedla Rudy kwotę w wysokości 500 zł. Na utrzymanie świetlicy „Makowianka” w 2017
roku zaplanowano kwotę w wysokości 29.400 zł.
p. G. Walukiewicz – prośba o przycięcie konarów drzew rosnących za świetlicą
„Makowianka” , często ekipa sprzątająca musi z tego powodu czyścić rynny, a to wysoki
koszt dla świetlicy.
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.
p. Foltak – zwróciła uwagę na zniszczoną drogę na odcinku od ul. Bydgoskiej w kierunku
„białej góry”.
C. Ball – Dyrektor WUM – w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych równamy
drogi gruntowe na terenie Gminy.
J. Górczyński – zwrócił uwagę na uszkodzone szambo przy „pałacyku” w Rudach.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – jeśli szambo należy do wspólnoty mieszkaniowej
to jego remont należy również do wspólnoty. Remont pokrywany jest z funduszu
remontowego.
D. Chojnacki – zwrócił się z prośbą o postawienie na terenie wsi dodatkowej tablicy
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ogłoszeń.
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że zostanie zamówiona. Lokalizacja tablicy
powinna być uzgodniona z Radą Sołecką.
W. Wesołowski – dzielnicowy Komisariatu Policji – zaprosił zebranych na debatę otwartą
dot. bezpieczeństwa na terenie Gminy, która odbędzie się 29 listopada br. o godz. 17.00 w
SCK.
Zebranie zakończono o 1900
Sołtys Soł. Otorowo – Makowiska – Dariusz Chojnacki
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudy – Jolanta Kaczmarek

Protokołowała
Katarzyna Ciudzińska
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