PROTOKÓŁ NR V/2017
Z ZEBRANIA Z SOŁTYSAMI I PRZEWODNICZĄCYMI ZARZĄDÓW
OSIEDLOWYCH
ODBYTEGO 14 LUTEGO 2017 ROKU

W spotkaniu uczestniczyli:
1. Teresa Substyk – Burmistrz MiG
2. Barbara Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG
3. Przedstawiciele rad sołeckich i przedstawicieli zarządów osiedli.

T. Substyk – Burmistrz MiG – powitała zebranych i zaproponowała ustalenie terminów
zebrań wyborczych w miesiącu marcu i kwietniu br.
Ustalono następujące terminy zebrań:
Sołectwo Przyłubie - 9.03.2017 r. godz. 17.00 (świetlica)
Osiedle Staromiejskie - 3.04.2017 r. godz. 17.00 (sala konf. UMiG)
Osiedle Toruńskie - 4.04.2017 r. godz. 17.00 (aula Zespołu Szkół)
Osiedle Leśne - 23.03.2017 r. godz. 17.45 (sala konf. UMiG)
Sołectwo Chrośna - 29.03.2017 r. godz. 17.00 (świetlica)
Sołectwo Kujawska -14.03.2017 r. godz. 17.00 (świetlica "Jagódka")
Sołectwo Otorowo - Makowiska - 6.04.2017 r. godz. 17.00 (świetlica "Makowianka")
Osiedle Rudy - 6.04.2017 r. godz. 17.00 (świetlica "Makowianka")
Osiedle Robotnicza - 27.03.2017 r. godz. 17.00 (sala konf. UMiG)
B. Białkowska – przedstawiła zebranym informacje dot. rewitalizacji miasta i gminy Solec
Kujawski. Powołany przez Burmistrza Komitet Rewitalizacji pracuje intensywnie. Mamy
wiele ciekawych pomysłów na ożywienie m.in. takich miejsc jak Plac Jana Pawła II w tym
zmiana sposobu użytkowania budynku nr 4, wyłączenie z ruchu dwóch ulic poprzecznych,
zmiana organizacji ruchu, budowa miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów przy
Muzeum Solca oraz po byłym ogródku jordanowskim, zagospodarowanie Osiedla
Robotniczego, zaadoptowanie budynku przy ul. Kościuszki 12 na żłobek i przedszkole,
zagospodarowanie budynku harcówki. Kolejne spotkanie komitetu zaplanowano m.in.
z organizacjami pozarządowymi oraz zarządami osiedli i sołectw.

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok:
T. Substyk – budżet na 2017 rok zostanie omówiony podczas zebrań z poszczególnymi
sołectwami i osiedlami.

Plany inwestycyjne na 2017 rok:
T. Substyk – po wyznaczeniu drogi strategicznej przez Ministerstwo Obrony Narodowej
ustalone zostanie, które z dróg zostaną przejęte na własność przez Gminę, które zostaną
drogami strategicznymi (prawdopodobnie będzie to ul. Leśna).
W roku 2017 r. planujemy skupić się przede wszystkim na opracowywaniu dokumentacji
m.in. dot. utwardzenia kolejnych ulic na Osiedlu Leśnym, jednak przez utwardzeniem ulic
należy wykonać oświetlenie w tym również wymienić oświetlenie na ledowe.
K. Ambroziak (Soł. Otorowo – Makowiska) – osoby przyjezdne często mają problem ze
znalezieniem na terenie miasta toalet publicznych.
T. Substyk – toalety publiczne znajdują się w Punkcie Obsługi Pasażera, za symboliczną
złotówkę mieszkańcy oraz osoby przyjezdne mogą z nich skorzystać. Poprawimy
oznakowanie, żeby było łatwiej trafić.
D. Chojnacki – Sołtys Soł. Otorowo – Makowiska - czy w związku z planowanym
utwardzeniem ulic na Osiedli Leśnym przewidziano w planach utwardzenie drogi łączącej
Osiedle Leśne z Makowiskami, konkretnie drogi prowadzącej do „Makowianki”?
Prośba o przekazanie informacji na temat wyrobiska w Makowiskach, Czy Urząd złożył
odwołanie do Prokuratury ?
T. Substyk – potwierdziła, że Gmina wystosowała zażalenie na postanowienie z dnia
30.12.2016 r. Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, zatwierdzone przez Prokuratora
Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy o umorzeniu śledztwa.
Przedmiotowe postanowienie zaskarżam w części umarzającej śledztwo w sprawie
niezgodnego z zezwoleniem Starosty Bydgoskiego składowania przez przedstawicieli spółki
RECCON S.A., w okresie od czerwca 2013 r. do kwietnia 2016 r., w wyrobisku
poeksploatacyjnym – złoże „Makowiska II”.

B. Białkowska – otrzymaliśmy odpowiedź, że Prokuratura uznała racje Gminy i wszczęła
ponownie postępowanie w tej sprawie.
K. Firgolski – Przewodniczący Zarządu Osiedla Leśnego – Czy Gmina wraz z Zarządem
Dróg Wojewódzkich opracowuje projekt na budowę ul. Leśnej ?
T. Substyk – czekamy o uznanie ulicy Leśnej jako drogi strategicznej.
M. Łukaszewski – Sołtys Soł. Chrośna – poruszył sprawę dot. utwardzenia ścieżki leśnej
prowadzącej z Chrośny do Nowej Wsi Wielkiej.
B. Białkowska – poinformowała, że na przełomie luty/marzec br. planujemy ogłosić konkurs
dla organizacji pozarządowych na wykonanie murali, w pierwszej kolejności na szczytach
ścian garaży przy ul. P. Skargi. Właściciele garaży, którzy byli w dniu dzisiejszym obecni na
spotkaniu wyrazili zgodę.
K. Firgolski – Czy możliwe jest utworzenie parkingu na terenie należącym do Gminy na rogu
ul. Leśnej – Czereśniowej ?
B. Białkowska – sprawdzimy tę sprawę.
M. Łukaszewski – prośba o wykonanie planów (mapek) sytuacyjnych sołectw, które można
by było powiesić na tablicy ogłoszeń np. przy świetlicy, co znacznie ułatwiłoby osobom
przyjezdnym dotarcie do poszczególnych posesji.
T. Substyk – rozważymy.

Spotkanie zakończono o godz. 18.00
Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska

