PROTOKÓŁ NR III/11
z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska
15 listopada 2011 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 26 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2
D. Chojnacki – prośba o podawanie propozycji na przewodniczącego zebrania ?
Mieszkańcy zaproponowali p. Dariusza Chojnackiego.
D. Chojnacki - Kto jest za tym, abym prowadził zebranie ?
Wszyscy mieszkańcy – za.

Ad. 1.
G. Walukiewicz – przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej – zał. nr 3.

Ad.2.
V-ce Burmistrz MiG – pogratulowała mieszkańcom wsi za zajęcie I miejsca w festynie
sportowo – rekreacyjnego osiedli i sołectw.
Ponadto poinformowała, że rok 2011 jak i rok 2012 będą dla Gminy trudnymi latami pod
względem prowadzonych inwestycji. Gmina ma szansę otrzymać na ich realizację 50 mln zł
dofinansowania z UE, jednak drugie tyle musi wyłożyć z środków własnych.
Inwestycje realizowane to m.in.:
- budowa wiaduktu kolejowego w ramach projektu BiT City, to najważniejsza inwestycja
prowadzona w mieście. Projekt składa się z 2 etapów. Etap I obejmuje budowę wiaduktu
kolejowego oraz etap II obejmuje przebudowę peronów, wybudowanie Punktu Obsługi
Pasażerów, budowę parkingów. Zakończenie I etapu budowy planowane jest w 2012 r.
Obecnie firma Eurovia przystąpiła do budowania studni – związane jest to z potrzebą
odwodnienia terenu pod budowę wiaduktu. Całkowity koszt inwestycji to ok. 37 mln zł.
- rozbudowa II etapu Parku Przemysłowego – m.in. przedłużona zostanie ul. Haska i ul.
Rzymska do ul. Kujawskiej wraz z wykonaniem pełnego uzbrojenia. Zaprojektowane zostały
także zatoczki autobusowe. Zakończenie prac planowane jest w połowie 2012 roku. Pojawiają
się już pierwsi inwestorzy chcący wydzierżawiać tereny na parku. Do dyspozycji inwestorów
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przygotowano 31 ha terenu, z czego 25 ha pod wydzierżawienie, na ten cel z UE, gmina
otrzyma 10 mln zł.
Ponadto zakończono inwestycje związane z :
- budową kompleksu szkolnego na Osiedlu Toruńskim wraz z budową boiska „Orlik” i
placem zabaw. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 20 mln zł, Gmina otrzymała na ten
cel dofinansowanie w ramach RPO ok. 6 mln zł,
- oddaniem do użytku Centrum Aktywności i Edukacji, w którym znajduje się Biblioteka
Publiczna oraz Punkt Obsługi Bezrobotnych – na ten cel Gmina otrzymała 80%
dofinansowanie z UE,
- zakończeniem przebudowy świetlicy „Makowianka” we wsi Otorowo – Makowiska oraz
świetlicy we wsi Chrośna (środki na ten cel pochodziły z PROW),
Ponadto rozpoczęto I etap modernizacji Soleckiego Centrum Kultury.
W planach jest budowa sieci szerokopasmowej, która „zepnie” ze sobą wszystkie instytucje
publiczne funkcjonujące na terenie Miasta i Gminy. Gmina na ten cel otrzymała środki z UE
w wysokości 5 mln zł. Do sołectw sygnał docierać będzie droga radiową.
Ponadto dodała, że Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach
PROW m.in. na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy „Makowianka” oraz wyposażenie
świetlicy w sprzęt Chrośnie.
Udało się pozyskać fundusze na wyposażenie świetlicy „Makowianka” w 5 komputerów,
laptop oraz rzutnik.
Dodała, że na wszystkie w/w inwestycje, Gmina otrzymała dofinansowanie z UE, stąd też w
pierwszej kolejności są one realizowane.
Gmina posiada spory majątek do zbyciu w formie gruntów, działek i lokali mieszkalnych.
Udało się sprzedać teren przy ul. Kujawskiej 0,8 ha pod budownictwo wielorodzinne.
Odczytała mieszkańcom pismo, które wpłynęło do UMiG w dniu 29.08.2011 r. od Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie poprawy bezpieczeństwa na krajowej „10. Z
pisma wynika, że GDDKiA nie zaplanowała środków na ten cel, a większość prac
związanych z poprawą bezpieczeństwa scedowała na Gminę. Gmina odpowiedziała na pismo,
informując GDDKiA, że Gmina jest gotowa do dalszych rozmów i partycypowania w
kosztach inwestycji jednak na partnerskich zasadach.

Ad. 3.
R. Chojnacki – wieś Otorowo była niedawno całkowicie odcięta od wody pitnej w związku
z usuwaniem awarii wodociągu we wsi Otorowo – Makowiska. Podstawiono beczkowóz z
wodą w pobliżu świetlicy, który jednak nie wystarczył, żeby zabezpieczyć wodę do napojenia
zwierząt domowych.
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V-ce Burmistrz MiG – sytuacja jest znana Gminie, powiedziała, że więcej problem nie
powinien się powtórzyć.
Cz. Łuczak - przyciąć krzaki, wyciąć drzewa rosnące przy poboczu drogi od przejazdu
kolejowego do sklepu Drobex.
I.Skrzypińska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa – droga, o której
mowa należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, była przez nich sprawdzana i do wycinki
zakwalifikowano tylko 3 drzewa na odcinku od przejazdu kolejowego do świetlicy. Gmina na
usunięcie jednego drzewa

tj. kasztanowca nie wyraziła zgody. Nie wzięto jednak pod

uwagę wycinki zakrzaczeń rosnących na poboczach drogi.
Prośba do mieszkańców, aby zgłaszali, które drzewa należałoby usunąć z uwagi na ich zły
stan zdrowotny i zagrożenie. Drzewa zakwalifikowane do usunięcia

rosnące w pasach

drogowych opiniowane są przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy.
Mieszkaniec – wyciąć drzewo w pobliżu Drobex-u.
V-ce Burmistrz MiG – dodała, że każda wycinka drzew wymaga zgody Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
D. Chojnacki – nie ma na terenie sołectwa żadnego zew. hydrantu. Problem z poborem wody
przez straż pożarną pojawił się m.in. w związku z dużym pożarem, który miał ostatnio
miejsce na terenie wsi.
Mieszkaniec – brakuje przejścia dla pieszych dla dzieci dochodzących do przystanku
autobusowego na drodze powiatowej (ścieżka rowerowa nie ma połączenia z jezdnią, dzieci
poruszają się szosą), jest niebezpiecznie.
V-ce Burmistrz MiG – podczas odbioru tej drogi zwrócimy uwagę Starostwu Powiatowemu,
który nadzoruje modernizację drogi i budowę ścieżki rowerowej.
S. Fryszke – nie pali się 9 lamp na odcinku drogi od przejazdu kolejowego do świetlicy
„Makowianka”.
V-ce Burmistrz MiG – wszelkie tego typu usterki należy zgłaszać do p. Faleńczyka – do
Wydziału Utrzymania Miasta UMiG, który przekaże je odpowiednim służbom.
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Mieszkanka – prośba o postawienie przy cmentarzu przenośnych toalet.
V-ce Burmistrz MiG – wcześniej była umowa, że mieszkańcy będą mogli korzystać z toalety
znajdującej się w kaplicy cmentarnej. Została ona jednak doszczętnie zdewastowana i
zamknięta. Istnieje obawa, że podobnie może stać się z przenośnymi toaletami.
S. Fryszke – może zrobić monitoring na terenie miasta.
V-ce Burmistrz MiG – planujemy wykonać monitoring przy okazji budowy sieci
szerokopasmowej na terenie Miasta i Gminy.
S. Fryszke - na jednej z działek znajdujących się przed posesją Otorowo 30, zakopywane są
różnego rodzaju niebezpieczne odpady typu żarówki. Prośba o interwencje.
I.Skrzypińska - na powyższym terenie powinny być prowadzone prace zgodnie z koncesją
wydaną przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. Gmina podejmie interwencję w
przedstawionej przez pana sprawie.
R. Chojnacki – drogi gminne znajdujące się na terenie wsi nie są równane, a dziury
uniemożliwiają przejazd ciągnikiem. Zwłaszcza ta droga w kierunku do wału w pobliżu
mostka.
V-ce Burmistrz MiG – równanie dróg to problem każdej wsi, Gmina stara się je
systematycznie równać, jest to kosztowne zadanie, a często krótkotrwałe, gdyż po pewnym
czasie są one ponownie rozjeżdżane przez ciężki sprzęt.
R. Chojnacki – wykonawca drogi powiatowej źle wykonał zjazdy do posesji, ponadto nie
wszystkie drzewa zostały wycięte w korzeniami. Te rosnące po stronie Wisły zostały tylko
przycięte, sfrezowane, pozostawiono pniaki i położono asfalt. Zostało to źle wykonane, bo po
kilku latach korzenie zaczną gnić, co spowoduje zarwanie tej drogi. Do tego przed
rozpoczęciem prac inwestycyjnych została zabrana jedna z długich balustrad ochraniających,
a w zamian postawiono krótszą.
V-ce Burmistrz MiG – wszystkie te uwagi zostaną przekazane Starostwu Powiatowemu
podczas odbioru tej drogi. Jednocześnie zaproponowała, aby Sołtys wsi, również był obecny
przy odbiorze tej drogi.
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Mieszkaniec – czemu wybudowana ścieżka rowerowa nie została przedłużona w kierunku
Solca ?
V-ce Burmistrz MiG – wyjaśniła, że ścieżka ta budowana była przez Starostwo Powiatowe
na odcinku drogi należącej do Starostwa, natomiast dalszy odcinek w kierunku Solca jest już
własnością ZDW. Gmina ma plany co do dalszej budowy ścieżki rowerowej, jednak wymaga
to opracowania dokumentacji i pozyskania funduszy na ten cel.
Mieszkaniec – prośba o postawienie dodatkowej lampy oświetleniowej w pobliżu
przystanków autobusowych przy drodze powiatowej we wsi Otorowa.
V-ce Burmistrz MiG – nie możemy tego wykonać, gdyż to nie stanowi majątku Gminy.
D. Chojnacki – nowo wybudowana ścieżka rowerowa nie jest oznakowana.
G. Walukiewicz – ścieżka rowerowa jest oznakowana na początku i na końcu.
R. Chojnacki – dlaczego przy byłej szkole nie zaplanowano zatok autobusowych ? Zwłaszcza,
że w tym miejscu jest bardzo wąskie pobocze.
I.Skrzypińska - przystanki na żądanie nie mają przewidzianych zatok autobusowych – nie
były ujęte w projekcie.
Radna Beata Pietruszyńska – poinformowała, że niemal na każdej sesji RM zgłasza
interpelacje dotyczące m.in. braku oznakowania, zarwanych poboczy. Zaapelowała do
mieszkańców o ostrożność, zwłaszcza, że uzyskała informację, że nowo położony asfalt jest
bardo śliski. Rozdała mieszkańcom odblaski, żeby zarówno dorośli jak i dzieci zawsze nosiły
je przy sobie, dzięki czemu są widoczni na drodze.
V-ce Burmistrz MiG – dodała, że wszelkie uwagi składane przez Radnych na sesji zawsze
były przekazywane do Starostwa. W sprawie bezpieczeństwa dzieci na drodze dodała, że
dzieci klas I mają organizowane pogadanki z policją, rozdawane są kamizelki odblaskowe.
Jednak z przykrością stwierdziła, że rodzice nie pilnują tego aby dzieci je nosiły i były
bezpieczne na drodze.
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R. Chojnacki – prośba do Radnych, aby na sesji RM nie podejmowali uchwały, dotyczącej
radykalnego wzrostu podatku rolnego.
Dodał, że umarzanie podatku przez Burmistrza MiG jest niesprawiedliwe co do pewnych
osób.
V-ce Burmistrz MiG – przygotowany jest projekt uchwały dotyczący obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawą obliczania podatku rolnego.
Burmistrz szczególnie rozważnie dokonuje umarzania podatków mieszkańcom. Musi tak
postępować z uwagi na fakt, że podjęte przez niego działania podlegają kontroli przez
Regionalną Izbę Obrachunkową i NIK. Stąd też oprócz wniosku o umorzenie, dodatkowo
wymagane jest złożenie dokumentów, świadczących o złej kondycji finansowej składającego
wniosku.
Mieszkaniec – prośba o wycięcie krzaków przy rowach od strony CPN-u.
I.Skrzypińska – zgłosimy tę uwagę do Gminnej Spółki Wodnej w Solcu Kujawskim.
Mieszkaniec – prośba o wycięcie brzóz rosnących wzdłuż drogi gminnej w pobliżu posesji p.
Ogłozy.
I.Skrzypińska - dokonamy oględzin zgłoszonych drzew, w przypadku zakwalifikowania ich
do wycinki wystąpimy z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o zgodę na ich
usunięcie.
V-ce Burmistrz MiG – przedstawiła informację dot. przeprawy promowej na Wiśle. Budowa
promu to zadanie o znaczeniu regionalnym. Marszałek Województwa zadeklarował
sfinansowanie tego zadania. Gmina Solec Kujawski ma opracowaną koncepcję promu i
rozwiązań komunikacyjnych. Marszałek miał przekazać na ten cel 5 mln zł, jednak jak dotąd
środki te nie zostały ujęte w RPO. W dniu 4.11.2011 r. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu w
Urzędzie Marszałkowskim dotyczącym metropolii bydgosko – toruńskiej. Poproszono
Burmistrz, aby zaprezentował koncepcję budowy promu. Dzięki temu informacja ta została
rozpowszechniona medialnie. Marszałek zwrócił się do Gminy o przygotowanie kosztorysów
dot. tego zadania. Dodała, że sama budowa promu trwa ok. roku czasu. Do tego należy ująć
ogłoszenie przetargów, uzyskanie pozwoleń wodno – prawnych, certyfikatów. Uruchomienie
przeprawy mogłoby nastąpić nie szybciej jak w 2014 r.
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Mieszkaniec - czy Gmina posiada aktualne badania wód podziemnych z piezometrów na
terenie wyrobiska w Makowiskach ?
I.Skrzypińska – właścicielem wyrobiska jest Spółka RECCON S.A., która posiada
pozwolenie na rekultywację wyrobiska i odzysk odpadów. Zezwolenia zostały wydane przez
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. Kontrole prowadzonych prac w związku z rekultywacją
wyrobiska zostały przeprowadzone przez Starostwo w kwietniu i październiku br. W/w
kontrole nie wykazały żadnych uchybień. Samych wyników badania wód podziemnych
Gmina nie widziała. Możemy zwrócić się z prośbą do Starostwa, aby je nam przedstawili.
Cz. Fryszke – jakiego rodzaju odpady są w tym miejscu składowane ? Czy nie zagrażają one
pobliskim źródłom wody ?
I.Skrzypińska – wyjaśniła, że składowane są tam odpady różnego rodzaju m.in. żużle,
popioły, minerały, odpady z wydobywania kopalin i inne. Z uwagi na szeroki katalog
odpadów przewidzianych do odzysku – można zapoznać się z nim w urzędzie. Wyrobisko
zostało zabezpieczone specjalną izolacją uszczelniającą aby nie dopuścić do zanieczyszczenia
pobliskich źródeł wody.
Ponadto zwróciła się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety dot. Zagospodarowania
odpadów biodegradowalnych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski.
Zgłosiła się do Gminy firma ROBAK z Bydgoszczy, chcąca pozyskać od rolników odpad
niebezpieczny jakim jest zużyty olej. Firma mniejsze ilości odbierze od rolników
nieodpłatnie, natomiast większe ilości za odpłatnością.
Mieszkanka – czy we wsi Otorowo – Makowiska wszyscy mieszkańcy podłączeni są do
kanalizacji ? Czy każdy z właścicieli posesji posiada pojemniki na odpady ?
Mieszkanka wcześniej już podawała do ZGK informację, że 2 mieszkańców posesji nie
posiada pojemników na odpady.
I.Skrzypińska – prośba o podanie danych personalnych tych osób, zostanie to sprawdzone.
W przypadku braku umów zostaną wystosowane odpowiednie pisma.
V-ce Burmistrz MiG – jednym z głównych problemów Gminy jest problem dzikich
wysypisk na terenie miasta i gminy. Może proponowany przez Sejm podatek śmieciowy
zmieni tę sytuację.
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I.Skrzypińska – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotycząca przejęcia
odpadów od wszystkich właścicieli i wprowadzająca podatek śmieciowy wchodzi w życie od
1 stycznia 2012 r. Gminy na wprowadzenie ustawy, w tym podjęcie uchwał, określenie
wysokości podatku śmieciowego, sposobu jego naliczania, ogłoszenia przetargu na odbiór
odpadów komunalnych, mają 18 miesięcy.
Mieszkanka – czy planowany jest wzrost podatku od nieruchomości na 2012 rok ?
V-ce Burmistrz MiG – przygotowany jest projekt uchwały w tej sprawie na sesję, która
odbędzie się 16.11.2011 r. Stawki uległy podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych za I półrocze 2011 roku w stosunku do I półrocza analogicznego
okresu roku poprzedniego.
D. Chojnacki – podziękował zebranym za udział w spotkaniu i zakończył zebranie o godz.
19.00.

Zebranie zakończono o godz. 19.00.

Protokołowała
Katarzyna Ciudzińska
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Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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