PROTOKÓŁ NR 2/11
z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie
05 października 2011 r.
p. J. Ostrowski – Sołtys Sołectwa Przyłubie – powitał władze miasta oraz zebranych
mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 18.15.
W II terminie zebrania – uczestniczy 15 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2
Ponadto w zebraniu uczestniczyli:
1. Antoni Nawrocki - burmistrz
2. Teresa Substyk – V-ce burmistrz mig
3. Jan Koszarski – przewodniczący Rady Miejskiej
4. Alina Faleńczyk – radna RM
5. Barbara Dolińska – radna RM
6. Tomasz Kuryłowicz - dzielnicowy

Ad. 1.
p. B. Malczyk – Przewodniczący Soł. Przyłubie – przedstawił sprawozdanie z działalności
Rady Sołeckiej za 2011 rok – zał. nr 3.

Ad.2.
Burmistrz MiG A. Nawrocki – zmniejszenie dochodów budżetowych skutkiem niskiej
sprzedaży majątku gminy i wpływów ze środków unijnych.
Inwestycje realizowane:
- budowa tunelu pod torami – prace trwają, 3mln zł już wydano w tym roku na realizację
inwestycji. Koszt całkowity inwestycji to 26 mln zł. Obecnie prace budowlane zostały
wstrzymane, ponieważ wykonawca czeka na uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego, aby
móc odwodnić ten teren. Trzeba obniżyć lustro wody gruntowej. To I etap projektu budowy
tunelu, który powinien zakończyć się w 2012 r. II etap obejmować będzie przebudowę
peronów, wykonanie Punktu Obsługi Pasażerów oraz parkingów – zakończenie prac 2014
rok. Dobra informacja, że Urząd Marszałkowski zwiększył dofinansowanie środków unijnych
z 34 % do 59%.
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- budowa II etapu Parku Przemysłowego – teren zostanie w pełni uzbrojony. Koszt ok. 20 mln
zł. Obszar PP do dyspozycji inwestorów – 31 ha. Dofinansowanie z UE w wysokości 50% tj.
ok. 9 mln zł. Koszt całkowity 16 mln zł.

Inwestycje zrealizowane:
- budowa kompleksu szkolnego na Osiedlu Toruńskim wraz z boiskiem Orlik i placem zabaw.
Całkowity koszt budowy 17,5 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego na budowę szkoły - 4 mln zł. Poza tym otrzymała dofinansowanie w
wysokości 1 mln zł na budowę boiska „Orlik” oraz 208 tys. na plac zabaw,
- adaptacja byłej hali targowej przy ul. 23 Stycznia na Centrum Aktywności i Edukacji, w
którym mieści się Biblioteka Publiczna oraz punkt obsługi bezrobotnych,
- zakończono remont świetlicy „Makowianka”, pozostało zagospodarowanie terenu wokół,
świetlicy,
- trwa remont świetlicy wraz z bazą noclegową we wsi Chrośna,

Inwestycje planowane:
- modernizacja Soleckiego Centrum Kultury, Gmina może otrzymać dofinansowanie z UE w
wysokości 2 mln zł w ramach RPO,
- budowa sieci szerokopasmowej - 15 km sieci, spięcie ze sobą wszystkich gminnych
instytucji, wpięcie telewizji kablowej. Poza miastem sygnał będzie podawany drogą radiową.
Burmistrz MiG A. Nawrocki przekazał informację, że Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy zwróciła się do Gminy z prośbą o wskazanie miejsc,
które wymagają wykonania ścieżki rowerowej. Gmina wskazała miejsce w Przyłubiu, tzn.
odcinek od krzyżówki na krajowej „10”, w kierunku do Torunia (2-3 km ścieżki).
Ponadto Gmina uczestniczyła w spotkaniu dot. koncepcji przebiegu trasy szybkiego ruchu
S-10. GDDKiA opracowuje wstępne analizy jej przebiegu – 4 możliwe warianty, które są
potrzebne dla Dyrekcji Ochrony Środowiska do raportu oddziaływania na środowisko.
Możliwa realizacja S-10 w 2030 r. Może u nas powstanie szybciej np. wraz z powstaniem
metropolii bydgosko – toruńskiej.

Ad. 3
p. K. Kliś – Czy planowane są inwestycje drogowe na terenie miasta ?
Burmistrz MiG – obecnie Powiat realizuje inwestycje polegającą na poszerzeniu drogi i
budowie ścieżki rowerowej we wsi Otorowo. Gmina partycypuje w kosztach tej budowy.
Termin zakończenia prac planowany jest na koniec października 2011 r.
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p. A. Ostrowska – Czy budowa ścieżki musi być realizowana przy okazji budowy drogi, czy
może być realizowana oddzielnie ?
Burmistrz MiG – Gmina nie ma możliwości wybudowania samej ścieżki rowerowej we wsi
Przyłubie, ponieważ nie jest właścicielem drogi (droga wojewódzka), wzdłuż której mogłaby
powstać ścieżka rowerowa. Budowa ścieżki wzdłuż drogi krajowej musiałaby iść w parze z
budową drogi przy udziale GDDKiA. Gmina budując ścieżkę rowerową musiałaby wykupić
grunty od właścicieli, którzy nie musieliby wyrażać na to zgody. GDDKiA może skorzystać
ze spec ustawy (nie musi mieć zgody właścicieli na wykup gruntów, tylko zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej).
p. A. Ostrowska – ścieżka rowerowa we wsi Przyłubie mogła zostać wykonana przy okazji
wymiany instalacji wodociągowej.
Burmistrz MiG – budowa sieci – wynikała z innej ustawy. Ścieżka może zostać wykonana
ale tylko przy udziale GDDKiA.
p. J. Ostrowski – zwrócił uwagę, że pracownicy GDDKiA zbierają podpisy od właścicieli w
sprawie wyrażenia zgody na wykonanie nowych zjazdów, wynika z tego, że planują jakieś
inwestycje w Przyłubiu.
Czy chciałby zabrać głos Przewodniczący RM ?
Przewodniczący RM – wspomniał na temat budowy tunelu, który jest potrzebny nie tylko
mieszkańcom miasta ale również wsi. Zauważył, że wieś coraz bardziej zbliża się do miasta, a
problemy miasta są też problemami mieszkańców wsi. W ciągu następnego roku ścieżka
rowerowa pewnie nie powstanie, ale w późniejszym terminie może uda się ją wykonać.
Który z mieszkańców wsi odwiedził nową szkołę na Osiedlu Toruńskim ? Warto zobaczyć.
5 mieszkańców wsi odwiedziło nową szkołę.
Kto odwiedził Centrum Aktywności i Edukacji ?
1 mieszkaniec był w Centrum Aktywności i Edukacji.
p. K. Wydrzyński – zauważył, że osób dorosłych ochrona do szkoły nie wpuści.
p. B. Dolińska – radna RM – Jaki jest przewidywalny termin wykonania remontu świetlicy
we wsi Przyłubie ?
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Burmistrz MiG – najwcześniej w 2014 r., wcześniej wyremontowana powinna zostać
świetlica „Jagódka” w Soł. Kujawska.
p. K. Kliś – czy jest szansa na wykonanie oświetlenia w pobliżu 3 przystanków
autobusowych dla większego bezpieczeństwa dzieci.
p. A. Ostrowska – przystanki e wsi są bardzo często dewastowane.
Burmistrz MiG – wniosek ten zostanie zaprotokołowany, także prośba do Sołtysa o
pilnowanie tego tematu. Dobrym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie solarów – jednak to
wysokie koszty. 1 lampa kosztuje 20 tys. zł. Nie wiadomo czy zainstalowanie lamp
oświetleniowych uda się wykonać w 2012 r.
p. J. Ostrowski – podziękował zebranym i zakończono zebranie o godz. 18.45.

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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