PROTOKÓŁ NR IV/12
z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska
16 maja 2012 r.
G. Walukiewicz – Przewodnicząca Rady Sołeckiej – powitała władze miasta oraz
zebranych mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 18.45.
W II terminie zebrania – uczestniczy 44 mieszkańców
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2
G. Walukiewicz – przedstawiła zebranym porządek obrad. Czy są uwagi ?
Nie zgłoszono.
T. Substyk – Burmistrz MiG – podziękowała za oddane głosy w wyborach na Burmistrza
MiG.
Wyjaśniła, że dochody Gminy kształtują się na poziomie 80.279,287. Natomiast wydatki
kształtują się na poziomie 92.279,287 zł. Gmina nie osiągnie prawdopodobnie planowanych
dochodów, z uwagi na zastój w sprzedaży majątku Gminy.
Realizowane inwestycje:
- budowa wiaduktu kolejowego w ramach projektu BiT City, to najważniejsza inwestycja
prowadzona w mieście. Obecnie na ukończeniu jest budowa pierwszego przęsła wiaduktu
oraz przejazdu. Wykonawca przygotowuje się do przejścia z budową na stronę północną.
Niebawem będą ponownie zabijane ścianki, szczególnie uciążliwe dla mieszkańców. W
czerwcu br. Wykonawca rozpocznie prace na ul. 22 lipca. Zakończenie budowy I etapu
planowane jest na I kwartał 2013 r.
W br. Gmina ogłosi przetarg na wykonanie II etapu budowy tj. m.in. powstanie Punkt Obsługi
Pasażera w pobliżu wiaduktu, powstaną parkingi w pobliżu dworca, zadaszenie peronów.
Zakończenie II etapu budowy – do końca 2014r.
Całość projektu (I i II etap) szacowana jest na kwotę 37 mln zł. Dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego – 21 mln zł. Mimo, że środki są zagwarantowane, to Gmina
prawdopodobnie w 2012 r. ich nie otrzyma i nie mamy pewności czy też w 2013 r. Czekamy
na Miasto Bydgoszcz, kiedy ogłosi przetarg na wykonanie Studium Wykonalności projektu
BiT - City, które musi być wspólne dla Bydgoszczy i Solca Kujawskiego.
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- budowa II etapu Parku Przemysłowego – dofinansowanie z UE w wysokości 80 % wartości
projektu. Zakończenie prac zaplanowano na pierwszą połowę 2012 roku. Gmina podpisała 5
umów z firmami chcącymi inwestować na II etapie PP,
- modernizacja Soleckiego Centrum Kultury – dofinansowanie z UE w ramach programu
rewitalizacji, w wysokości 80% , prace trwają na zew. budynku, przygotowywany jest projekt
wewnątrz budynku i wymiany instalacji elektrycznej,
- budowa sieci szerokopasmowej, Gmina na ten cel otrzymała środki z UE w wysokości 5
mln zł. Rozpoczęcie budowy sieci szerokopasmowej powinno nastąpić w III kw. 2012 r.
- budowa 2 budynków socjalnych w każdym po 8 mieszkań,
- Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w wysokości 30 mln zł z UE (tj. 85%
dofinansowania) na rekultywację terenów przemysłowych po byłej Nasycalni. Wniosek
znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej zgłoszonych projektów, w maju br. powinno
nastąpić rozstrzygnięcie wyników. Gmina posiada koncepcję sportowo – rekreacyjną na w/w
terenie.
B. Białkowska – Zastępca Burmistrza MiG – przedstawiła informację na temat
zakończonych i realizowanych tzw. projektów ”miękkich” finansowanych w ramach PO
Kapitał Ludzi z UE. W 2012 r. zakończone zostaną projekty związane z prowadzeniem zajęć
wyrównawczych.
Zakończono modernizację świetlic we wsi Chrośna (wraz z bazą noclegową) i Otorowo –
Makowiska. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach PROW.
Gmina złożyła w br. również wniosek o dofinansowanie wyposażenie świetlicy w
Makowiskach w sprzęt komputerowy oraz wokół świetlicy, także w świetlicy w Chrośnie na
wyposażenie w komputery. Został napisany wniosek o dofinansowanie świetlicy w Przyłubiu
na zakup sprzętu komputerowego.
W br. Gmina złożyła o dofinansowanie na realizację 5 wniosków m.in. na zagospodarowanie
terenów wokół świetlicy wraz z montażem barierek ochronnych.
Ponadto wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim, Gmina wystąpiła o
dofinansowanie projektu dot. wyznaczenia i oznakowania szlaków rowerowych.
Gmina równie wspólnie ze Starostwem Powiatowym opracowała koncepcję ścieżek
rowerowych na terenie miasta na drogach powiatowych i wojewódzkich.
Gmina otrzymała Ministerstwa Sportu dofinansowania na naukę pływania dla klas 1-3, a w
okresie wakacyjnym, bezpłatne korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież.
T. Substyk – Gmina do końca maja br. opracuje Studium Wykonalności promu wraz z
układem komunikacyjnym. Koncepcja promu przewiduje przewóz 15 samochodów
osobowych i 1 autokaru, nie jest przewidziana dla samochodów ciężarowych. Jest też
2

opracowana koncepcja mariny. W czerwcu br. koncepcja zostanie przedstawiona
Marszałkowi Województwa, który powinien zdecydować, kto będzie zarządzał promem.
Ponadto Pani Burmistrz uczestniczyła w spotkaniu w Wyższej Szkole Gospodarki w
Bydgoszczy, na którym zaproponowano, aby w Solcu powstał Uniwersytet III wieku. Prośba
do mieszkańców o rozpowszechnienie tej informacji. Jeśli znajdą się chętni to zajęcia
rozpoczęły by się od 1.10.2012 r. Gmina od czasu do czasu opłacała by autobus, który
dowoziłby zainteresowane osoby na wykłady do WSG w Bydgoszczy.
Mieszkaniec – jaka będzie wysokość wiaduktu kolejowego ?
T. Substyk – wiadukt umożliwi przejazd autobusu i wozu strażackiego, nie jest jednak
przewidziany dla tirów.
Cz. Frischke – prośba o podjedzie działań przez Gminę w sprawie wyrobiska w
Makowiskach, które właściciel przekształcił w dzikie wysypisko. Stwarza on zagrożenie dla
zdrowie i życia mieszkańców. Ptactwo roznosi odpady z tego wyrobiska.
B. Białkowska - wyjaśniła, że właściciel w/w wyrobiska otrzymał zgodę ze Starostwa na jego
prowadzenie poprzez rekultywację odpowiednim rodzajem odpadów. Gmina przeprowadziła
kontrolę i po otrzymanych informacjach, że na wyrobisko zwożone są inne odpady niż to tego
przeznaczone, Gmina wezwała Starostwo do przeprowadzenia kontroli. Dodatkowo Gmina
poinformowała właściciela o zorganizowanym spotkaniu w pobliżu wyrobiska, które
odbędzie się 21 maja br. o godz. 13. Na spotkanie zaproszono również przedstawiciela
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Starostwa Powiatowego.
T. Substyk – na zaplanowanym spotkaniu, zwróci się do Starosty o ponowne wydanie decyzji
nakazującej właścicielowi wykonanie badań. Zapewniła, że Gmina będzie w tej sprawie
interweniować do końca.
p. Wach – jakie sołectwo będzie miało korzyści z wprowadzenia na terenie Gminy sieci
szerokopasmowej ?
Prośba o wprowadzenie promocyjnych zniżek dla dzieci i młodzieży na basen.
B. Białkowska – sygnał do sołectw będzie doprowadzony droga radiową. Otrzymane
dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowej ma na celu spięcie ze sobą urzędu oraz
podległych jednostek organizacyjnych w tym szkół. Nie jest skierowana do indywidualnych
odbiorców. We wsi Otorowo – Makowiska firma ERFC, która otrzymała dofinansowanie w
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ramach projektu „Ostatnia mila”, miała bezpłatnie doprowadzić internet do mieszkańców w
zamian za postawienie masztu. Firma powinna dotrzeć do mieszkańców.
T. Substyk – porozmawia z Dyrektorem OSiR – u na temat możliwości ustalenia innych
godzin korzystania z basenu przez dzieci z sołectw.
p. Wach. – prośba o postawienie znaków dot. ograniczenia prędkości na drodze powiatowej
we wsi Otorowo.
T. Substyk - na w/w drodze obowiązuje ograniczenie prędkości.
Mieszkanka – Czy po ścieżce rowerowej mogą poruszać się kłady ?
Prośba o pomalowanie białych pasów na krawędziach ścieżki rowerowej.
B. Pietruszyńska – ścieżka rowerowa jest niewidoczna, zwłaszcza w godz. porannych, kiedy
tworzy się mgła, a w okresie zimowym przysypywana jest śniegiem.
T. Kuryłowicz – dzielnicowy komisariatu policji – nie można kładami jeździć po ścieżce
rowerowej.
T. Substyk – wszelkie składane uwagi dot. wykonania drogi powiatowej w Otorowie były i
są nadal zgłaszane do Starostwa. Gmina interweniuje, aby wzmocnili tę drogę.
B. Pietruszyńska – droga ta dodatkowo jest niszczona przez samochody powyżej 3,5 tony,
które poruszają się tą drogą teraz kiedy remontowana jest ul. Nowotoruńska (nie stosują się
do informacji o objazdach). Do tego jest niebezpiecznie, zwłaszcza dla dzieci, które mają
problemy z przejściem na druga stronę drogi na przystanek autobusowy.
Mieszkaniec – źle jest wykonany objazd, dużo tirów nie jeździ droga powiatową.
T. Substyk – dowiemy się w Starostwie czy objazd jest prawidłowo wykonany.
G. Walukiewicz – zgłosiła problem przykrego zapachu wydobywające się z kanalizacji w
świetlicy wiejskiej.
Czy dożynki powiatowe odbędą się w Solcu ?
T. Substyk – zgłosimy uwagę do Wykonawcy, aby sprawdzili.
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Starostwo zaproponowało, zorganizowanie dożynek powiatowych w Solcu Kujawskim. Na
przyszły tydzień ustaliliśmy spotkanie, na którym zostaną omówione szczegóły.
Zastanawiamy się czy nie połączyć ich razem z dożynkami gminnymi. Po spotkaniu ze
Starostą, damy znać radom sołeckim co ustalono. Jeśli nie zorganizowano by u nas w Gminie
dożynek powiatowych, to dożynki gminne odbyłby się we wsi Przyłubie.
G. Walukiewicz – wprowadzone przez gminę nowe zasady składania zamówień np. na
imprezy z okazji Dnia Matki czy Dnia Dziecka są dla rad sołeckich niezręczne. Kto ma teraz
pojechać i kupić towar ?
Jaką korzyść z tego będą miały sołectwa ?
B. Białkowska – zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Gmina nie może wystawiać
zaliczek na zakup towaru radom sołeckim. Przygotowane zostały nowe wnioski dot.
rozliczania się z Gminą. Jeśli będzie taka potrzeba i rada sołecka zgłosi do Gminy potrzebę
wyjazdu na zakupy np. po słodycze, to kierowca z urzędu bez problemu zawiezie.
Dodał, że Gmina dokonała zmiany personalnej do kontaktu z radami sołeckimi.
G. Walukiewicz – Czy istnieje możliwość prowadzenia zajęć z nauki komputera dla
dorosłych mieszkańców wsi na miejscu w świetlicy ?
T. Substyk – aktualnie nie ogłoszono konkursu na dofinansowanie projektu skierowanego do
osób dorosłych. Dodała, że można skorzystać z komputerów z Centrum Aktywności i
Edukacji.
Może w przyszłości będą projekty prowadzone przez organizację pozarządowe na
aktywizację osób dorosłych.
R. Chojnacki – prośba o remontowanie dróg gminnych na terenie sołectwa. Zwłaszcza koło
posesji Państwa Walukiewicz droga jest zniszczona.
Mieszkaniec – prośba o uporządkowanie rowów (wycięcie krzaków) ??????????? za
świetlicą ????
B. Białkowska - przekażemy uwagę Spółce Wodnej.
p.Wach - Kto powinien świadczyć usługi z zakresu dbania o drogi wew. (wycinka
chwastów).
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Mieszkanka – Kto powinien odśnieżyć nowo wybudowaną ścieżkę rowerową ?
B. Białkowska – odpowiedziała, że to Starostwo zleca odśnieżanie.
Mieszkanka – prośba o zmianę tablicy ogłoszeń na korkową.
B. Białkowska – w budżecie na 2012 r. nie przewidziano zakupu nowych tablic ogłoszeń dla
sołectw.
Stan dróg gminnych jest na bieżąco sprawdzany i kontrolowany i w miarę potrzeb
naprawiany.
Cz. Frischke – często w Makowiskach podrzucane są psy z Bydgoszczy.
B. Białkowska – należy ten fakt zgłosić do Gminy, do Pani Joanny Link tel. 387 01 61,
natomiast w godzinach popołudniowych należy zgłaszać do ZGK Sp. z o.o.
p. Korcz – Do kogo należy naprawa przejściowych mostków na polach ?????????
B. Białkowska - ……………………….
Mieszkanka – zaśmiecane są przystanki autobusowe, zwłaszcza ten znajdujący się w pobliżu
zjazdu z Makowisk.
B. Białkowska – zgłosimy do Starostwa.
T. Substyk – jeśli mieszkańcy są świadkami wyrzucania śmieci to prośba o spisanie numeru
rejestracyjnego i podania do urzędu lub na policję. Gmina wówczas wezwie osobę
wyrzucająca śmieci do posprzątania.
G. Walukiewicz – podziękowała zebranym za udział w spotkaniu.
Zebranie zakończono o godz. 20.30.

Protokołowała
Katarzyna Ciudzińska
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