PROTOKÓŁ NR 6/2017
Z ZEBRANIA Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA PRZYŁUBIE
25 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

J. Ostrowski – Sołtys Soł. Przyłubie – w I terminie brak wymaganego kworum. II termin
zaplanowano na godz. 17.15.
W II terminie zebrania uczestniczy 12 osób (zał. nr 1 – lista obecności).
Powitał władze samorządowe w osobach T. Substyk – Burmistrza MiG, C. Balla – Dyrektora
WUM.
J. Ostrowski przedstawił porządek obrad zebrania, stanowiący zał. nr 2 do niniejszego
protokołu.
T. Substyk – Burmistrz MiG – dochody budżetowe w roku bieżącym kształtują się na
poziomie ponad 83 mln zł, natomiast wydatki bieżące kształtują się na poziomie ponad 78
mln zł.

Inwestycje planowane w 2018 roku:
- zakończone zostanie opracowywanie dokumentacji na budowę dróg m.in. na Osiedlu
Leśnym (termin do 28.02.2018 r.). Powyższe prace zostały zlecone w czerwcu b.r.
- w 2018 r. Gmina złoży wniosek w ramach ZIT na dofinansowanie termomodernizacji
budynku świetlicy w Przyłubiu. Koszty związane z modernizacją świetlicy pochodzić będą z
środków gminnych.
- przystąpienie do budowy ścieżek rowerowych z Otorowa, drogą powiatową do ul. P. Skargi,
do ul. Długiej, aż do ul. Leśnej oraz ścieżki rowerowej z Solca do Przyłubia (od ul. Lipowej
przez Przyłubie do krajowej „10”), w 2018 r./2019 r. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie
z Unii Europejskiej w ramach systemu „Zaprojektuj i wybuduj”.
- przeprawa promowa – prawdopodobnie jesienią 2018 r. prom powinien zostać uruchomiony.
85 % kosztów kwalifikowanych całej inwestycji pochodzić będzie ze środków europejskich,
Pozostałe 15% to środki czterech partnerów: 50% kosztów pokrytych zostanie ze środków
pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego, w pozostałych kosztach partycypować będą
Gmina Solec Kujawski (300.000 zł), Gmina Zławieś Wielka, powiat bydgoski i toruński.
- od 1 września br. część budynku (segment B) po Szkole przy ul. Kościuszki, została

zaadaptowana na żłobek. W drugiej części budynku, w przyszłym roku zostanie uruchomione
przedszkole publiczne prowadzone przez organ nie będący jednostką samorządu
terytorialnego,
- ogłoszenie przetargu na budowę ul. Ogrodowej. Przetarg został ogłoszony w październiku
b.r. Termin składania ofert 24.10.2017 r. W 2018 r. prowadzone będą roboty budowlane
Planowany termin zakończenia zadania 30.11.2018 r.
- przygotowujemy się do wymiany oświetlenia na energooszczędne (w pierwszej kolejności
na Osiedlu Leśnym) oraz doświetlenia ul. Granicznej.
- w listopadzie 2017 r. planowane jest przystąpienie do prac związanych z utwardzeniem
targowiska przy ul. Garbary.
C. Ball – Dyrektor WUM – przybliżył informacje dot. projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023. Dyrektor wskazał
granice obszaru rewitalizacji oraz powiązania Gminnego Programu Rewitalizacji z
dokumentami strategicznymi i planistycznymi. Przedstawiono uproszczoną diagnozę Gminy
Solec Kujawski oraz główne wytyczne GPR związane z demografią, rynkiem pracy, kulturą i
rekreacją oraz infrastrukturą na terenie objętym rewitalizacją. W projekcie GPR zawarto cele,
kierunki oraz propozycje konkretnych przedsięwzięć prowadzących do odnowy obszarów
zdegradowanych. Trwają konsultacje społeczne dot. projektu GPR. Odbyły się spotkania
otwarte z interesariuszami rewitalizacji w dniu 17.10.2017 r. oraz w dniu 24.10.2017 r.
Dyrektor WUM C. Ball – przedstawił na mapie proponowane przez GDDKiA warianty
przebiegu trasy S 10. Mieszkańcy Sol. Przyłubie opowiedzieli się za wariantem
przebiegającym w lesie.
Mieszkańcy zgłosili wnioski dot:
- mechanicznego czyszczenia strugi Przyłubskiej ponieważ ręczne czyszczenie okazuje się
mało skuteczne,
C. Ball – Dyrektor WUM - pismo wyślemy do właściwego Regionalnego Zarządu Dróg
Wodnych we Włocławku.
- wzmocnienia poboczy mostka, położonego w drodze gminnej oraz przekazywania przez
ZGK Sp. z o.o. określonej ilości worków do segregacji,
C. Ball – Dyrektor WUM – sprawdzimy i rozważymy jego wzmocnienie.

J. Ostrowski – zadeklarował przygotować pismo w imieniu mieszkańców w sprawie uwag i
opinii co do przebiegu S-10.
Podziękował zebranym za udział w zebraniu.
Zebranie zakończono o godz. 18.15.
Sołtys Soł. Przyłubie
Jan Ostrowski
Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska

