PROTOKÓŁ NR I/15
z zebrania sprawozdawczo – wyborczego Sołectwa Otorowo - Makowiska
3 marca 2015 r.
D. Chojnacki – Sołtys – powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 17.15.
W II terminie zebrania – uczestniczy 37 mieszkańców
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2
D. Chojnacki – na przewodniczącego zebrania zaproponował swoją osobę.
Kto jest za tym, abym prowadził zebranie ?
Wszyscy mieszkańcy – za.

Ad. 1.
A.Kurzeja – przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w latach 2011 - 2015 –
zał. nr 3.

Ad.2.
D. Chojnacki – zaproponował podawanie kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono:
1. p. Marka Pasturczaka – wyraził zgodę
2. p. Annę Kurzeja – wyraziła zgodę
3. p. Ryszard Chojnacki – wyraził zgodę.
D. Chojnacki – Kto jest za zamknięciem listy ?
Wszyscy mieszkańcy – za, przy
1 głosie wstrzymującym się
D. Chojnacki – prośba o zgłaszanie kandydatur na Sołtysa.
Zgłoszono:
1. Dariusza Chojnackiego – wyraził zgodę,
D. Chojnacki - Kto jest za zamknięciem listy ?
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Wszyscy mieszkańcy - za
Lista kandydatur została zamknięta.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy (wypisywanie kart do głosowania, rozdanie,
podliczenie głosów).
Burmistrz T. Substyk - poinformowała mieszkańców, że na sesji nadzwyczajnej RM, Radni
podjęli uchwałę o odmowie likwidacji Spółki Wodnej „Kapuściska”.
Cz. Frischke – należy w przyszłości pomyśleć o zbudowaniu oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy.
Burmistrz T. Substyk - poinformowała również o trwającym procesie rekultywacji terenów
po byłej Nasycalni. Wyniki badań zostaną przedstawione Radnym na najbliższej sesji RM.
p. Marek Pasturczak – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Sołtysa.
Sołtysem Sołectwa Otorowo – Makowiska został wybrany p. Dariusz Chojnacki
- protokół stanowi zał. nr 4.
D. Chojnacki – podziękował wszystkim za oddane głosy.
D. Chojnacki – zaproponował, aby wybrać 7 osobowy skład do Rady Sołeckiej. Kto jest za
w/w propozycją ?
Wszyscy mieszkańcy - za
D. Chojnacki – zaproponował również, aby wybory do rady sołeckiej przeprowadziła ta
sama komisja skrutacyjna. Kto jest za ?
Wszyscy mieszkańcy - za
D. Chojnacki - prośba o zgłaszanie kandydatur na członków do Rady Sołeckiej. Dodał, że
nie nieobecna na zebraniu Pani Barbara Fryszke wyraziła chęć kandydowania do rady
sołeckiej, w związku z tym zgodnie ze statutem sołectwa złożyła pisemną deklarację w tej
sprawie.
Zgłoszono:
1. Czesława Frischke – wyraził zgodę,
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2. Grażyna Walukiewicz – wyraziła zgodę,
3. Barbarę Fryszke – wyraziła zgodę,
4. Wiesława Machowskiego – wyraził zgodę,
5. Wiesława Miturę – nie wyraził zgody,
6. Barbara Rzętkowska – wyraziła zgodę,
7. Radosława Chojnackiego – wyraził zgodę,
8. Katarzynę Łata – nie wyraziła zgody,
9. Tomasza Lewandowskiego – wyraził zgodę,
10. Barbarę Rzętkowską – wyraziła zgodę,
11. Daniela Drozdowskiego – wyraził zgodę,
12. Barbarę Korcz – wyraziła zgodę.
D. Chojnacki – Kto jest za zamknięciem listy kandydatur ?
Wszyscy mieszkańcy – za.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy (wypisywanie kart do głosowania, rozdanie,
podliczenie głosów).
Burmistrz T. Substyk– przedstawiła mieszkańcom informacje na temat planowanych
inwestycji na terenie miasta tj. modernizacja Soleckiego Centrum Kultury, II etap projektu
BiT City i budowy Punktu Obsługi Pasażerów, Gmina przygotowała dokumentację na układy
drogowe na terenie Gminy, opracowaliśmy 40 kart projektowych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, nie wiemy jeszcze, które z projektów zostaną ujęte do realizacji i
sfinansowania ze środków zew. Karty projektowe dot. m.in. rewitalizacji Placu Jana Pawła II,
powstania tzw. zielonych siłowni, budowy ścieżki rowerowej łączącej Otorowo z Solcem itp.
Pani Burmistrz uczestniczyła też w Forum Wodnym, na którym omawiano m.in. plany
związane z budową platformy multimodalnej, która ma szansę powstać pomiędzy Toruniem,
a Bydgoszczą. Na Forum mowa była również o tym, że niebawem Gminy przejmą gminne
spółki wodne.
C. Ball – Dyrektor WUM – przedstawił zebranym informację na temat wyrobiska
wypaleniskach i prowadzonej tam działalności przez firmę RECCON S.A. Od marca 2011 r.
Gmina podjęła w sumie 36 działań w tej sprawi. Ostatnie działania to: Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 16 stycznia 2015 r. wystąpiła do Gminy
Solec Kujawskim o informacje na temat wyrobiska. Przekazano RDOŚ kserokopie posiadanej
dokumentacji w tym wyniki badań odpadów deponowanych przez Firmę RECCON S.A.
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6 lutego 2015 r. RDOŚ zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o dostarczenie
wyników badań wód podziemnych z 3 piezometrów wykonanych w ramach systemu
monitoringu wód podziemnych z rejonu wyrobiska. Starostwo Powiatowe 20 lutego 2015 r.
przekazało RDOŚ posiadane wyniki badań.
O wszystkich działaniach i ich efektach na bieżąco informujemy Sołtysa.
Cz. Frischke – Czy wiadomo już jak będzie przebiegać droga S10 ?
Burmistrz T. Substyk – odpowiedziała, że od czasu kiedy Gmina podała kilka wariantów do
Studium korytarzowego,

nie otrzymaliśmy od GDDKiA informacji w sprawie wyboru

projektu budowy S10.
C. Ball – Dyrektor WUM – dodał, że na poprzedniej sesji RM Radni podjęli apel do
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wpisania drogi ekspresowej S10 do Programu
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, który został pominięty w projekcie PBDK.
Dzielnicowy Wojciech Wesołowski – przypomniał, że rolnicy, wyjeżdżający z pól nas
jezdnię, po zabrudzeniu winni są ją uporządkować. W przeciwnym wypadku może zostać na
nich nałożona kara finansowa.
Ponadto zwrócił się z prośbą do rodziców o zwracanie uwagi na swoje dzieci, gdyż policja
odnotowuje coraz więcej przypadków posiadania przez uczniów tzw. dopalaczy. Szczególnie
niebezpieczna jest substancja o nazwie Mefedron.
Ponadto mieszkańcy zgłosili problemy dot.:
- potrzeby wprowadzenia dodatkowego kursu autobusu szkolnego dowożącego dzieci do
szkół np. ok. godz. 13 (p. G. Walukiewicz).
T. Substyk – analizujemy tę sprawę, prawdopodobnie zajdzie potrzeba pozytywnego
rozważenia tej sprawy.
A. Żaguń – V-ce przewodnicząca RM – dodała, że z uwagi na dużą reorganizacje w roku
szkolnym 2015/2016 i dużą liczbę uczniów najmłodszych, które zacznie uczęszczać do
szkoły, zajdzie potrzeba wprowadzenia dodatkowego kursu autobusu szkolnego. Komisja
Edukacji Kultury i Sportu będzie monitować do Gminy w tej sprawie.
- wydobywających się ścieków do pobliskiego rowu z przepompowni (p. A.Rzętkowski)
4

S. Wrycza – ZGK. Sp. z o. o. – zostanie to sprawdzone.
- niebezpieczeństwa na drodze S10 (dzieci oczekujące na przystanku autobusowym przy S10,
przejeżdżające samochody jadą z dużą prędkością) – p. Bobanz
C. Ball – Dyrektor WUM - Gmina wystosowała w tej sprawie pismo do GDDKiA, jak tylko
otrzymamy odpowiedź to przekażemy kopię na ręce Sołtysa.
- możliwości poprowadzenia sieci wodociągowej do posesji p. Lebiody,
S. Wrycza – ZGK. Sp. z o. o – zostanie to sprawdzone przez pracowników zakładu.
- problemu bezpańskich psów na terenie wsi i zagrożenia związane z pogryzieniem
(p. G. Walukiewicz)
Dzielnicowy Wojciech Wysocki – należy reagować w takich sytuacjach i zgłosić na policję
tego typu zdarzenia.
A. Żaguń – V-ce przewodnicząca RM – dodała, że również za porzucenie psa przez
właściciela grozi grzywny lub pozbawienia wolności nawet do lat 3.
- braku drogi dojazdowej do posesji Otorowo 32 (p. H. Schulz)
T. Substyk – pracownicy z WUM podjadą i sprawdzą.
C. Ball – Dyrektor WUM – wiaty autobusowe, które zostały postawione we wsi Otorowo
zostały zniszczone. Zostaną one naprawione, jednak są to duże koszty dla Gminy, stąd prośba
o zgłaszanie przez mieszkańców do Wydziału Utrzymania Miasta wszystkich przypadków
wandalizmu, którego są lub byli świadkami.
M. Pasturczak – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej wyboru do Rady Sołeckiej.
Wybrano:
1. Grażynę Walukiewicz – przewodnicząca Rady Sołeckiej
2. Czesława Frischke – zastępca przewodniczącego Rady Sołeckiej
3. Barbarę Fryszke - sekretarza
4. Wiesława Machowskiego
5. Radosława Chojnackiego
6. Tomasza Lewandowskiego
7. Daniela Drozdowskiego
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Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4.
Zebranie zakończono o godz. 18.50.
Protokołowała

Przewodniczący zebrania

Katarzyna Ciudzińska

Sołtys – Dariusz Chojnacki
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