PROTOKÓŁ NR V/12
z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska
24 października 2012 r.
D. Chojnacki – Przewodniczący Rady Sołeckiej – powitał władze miasta oraz zebranych
mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 17.45.
W II terminie zebrania – uczestniczy 18 mieszkańców
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2
D. Chojnacki – przedstawił zebranym porządek obrad. Czy są uwagi ?
Nie zgłoszono.
T. Substyk – Burmistrz MiG:
– najważniejszą inwestycją prowadzoną w centrum miasta obecnie jest budowa tunelu oraz
układu komunikacyjnego w pobliżu tunelu. Termin zakończenia budowy I etapu przewiduje
się do połowy 2013 r. Niebawem rozpocznie się budowa 2-go przęsła wiaduktu. Pierwsze
przęsło zostało już odebrane , ruch kolejowy odbywa się tym przęsłem. Trwa realizacja
układu komunikacyjnego.
Gmina nie otrzymała zagwarantowanych środków finansowych w wysokości 21 mln zł na
budowę tunelu. Aby je otrzymać Gmina musi wspólnie z Miastem Bydgoszcz złożyć wniosek
o płatność. Do tej pory Bydgoszcz nie ogłosiła przetargu na Studium Wykonalności. Dodała,
że faktury Wykonawcy opłacane są na bieżąco ze środków własnych Gminy. Pani Burmistrz
spotkała się w tej sprawie z Marszałkiem Województwa, który obiecał, że zobowiąże swoich
pracowników do przyspieszenia działań, aby możliwe było otrzymanie zagwarantowanych
środków finansowych. Ponadto jutro odbędzie się spotkanie w Toruniu z przedstawicielami i
dyrektorami Departamentu Ministerstwa Transportu, gdzie również Gmina Solec Kujawski
chce przedstawić swoją sytuację.
Kolejną inwestycją jest rekultywacja terenów po byłej Nasycalni – Gmina otrzymała
dofinansowanie z UE w wysokości 25.500.000 zł, przeznaczonych na zrekultywowanie
terenów po byłej Nasycalni. Przeprowadzone zostaną kompleksowe zabiegi fizykochemiczne
i biologiczne, mające na celu oczyszczenie skażonego terenu (celowanie specjalnie
wyhodowaną bakterią solecką, a grunty najbardziej zanieczyszczone poddane zostaną praniu).
Rekultywacja trwać będzie 2 lata, na kolejne 5 lat ( tzw. trwałości projektu), teren ten zostanie
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obsiany trawą. Po tym okresie tereny zostaną przeznaczone na cele sportowo - rekreacyjne.
W br. Gmina ogłosi przetarg na wybór Wykonawcy.
Zakończono budowę II etapu Parku Przemysłowego – kolejne 31 ha do zagospodarowania
przez firmy, podpisano 5 umów z firmami, chcącymi funkcjonować na terenie parku.
Zmodernizowano świetlice z Makowiskach i Chrośnie, wyposażono w sprzęt komputerowy, a
w Chrośnie dodatkowo świetlica została wyposażona w bazę noclegową,
Kolejną inwestycją jest budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta, która połączy ze
sobą Urząd i jednostki podległe urzędowi. Gmina chce również uruchomić tzw. e – urząd,
dzięki temu petent będzie śledził na bieżąco na jakim etapie załatwiania jest jego sprawa.
Zakończono I etap modernizacji Soleckiego Centrum Kultury, rozbudowano elewacje galerii i
kawiarni. Gmina otrzymała dokumentację techniczną na wymianę sieci instalacji, m.in.
elektrycznej wewnątrz budynku,
Gminie przyznano dotację na budowę 2 budynków socjalnych,
Złożyliśmy wniosek w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych na
dofinansowanie budowy ul. Lipowej wraz z budową łącznika do ul. Tartacznej. Wniosek w I
etapie został pozytywnie oceniony. Koszt budowy 10 mln zł.
Ważną dla nas inwestycją może być budowa promu i platformy multimodalnej – Gmina
przekazała materiały dot. przeprawy promowej, które zostały przedstawione na Zarządzie
Wojewódzkim w Toruniu. Pomysł bardzo się spodobał. Na 6 listopada br. zaplanowano
kolejne spotkanie w tej sprawie w naszym mieście.
Dodała, że Urząd Marszałkowski ujął w planach na kolejne lata zadanie związane z budową
zapory na Wiśle w Solcu Kujawskim (wpierw zapora powstanie w Nieszawie, a kolejnym
miastem ma być Solec Kujawski). Platforma multimodalna – to rodzaj portu
przeładunkowego, 18.10.12 r. zaplanowano spotkanie w tym temacie z naukowcami
badającymi nurt Wisły. Jest to pomysł Marszałka Województwa, aby tego rodzaju platforma
powstała w naszym mieście, na jej obrzeżach, na pewno nie w centrum miasta.
Wszystkie te zadania zostały ujęte w Strategii Województwa Kujawsko – Pomorskiego z
perspektywą na kolejne lata.
W 2013 r. planuje się :
- zakończenie I etapu budowy tunelu,
- realizację inwestycji związanej z budowa sieci szerokopasmowej,
- budowę 2 małych budynków socjalnych przy ul. Toruńskiej.
Innych inwestycji nie przewiduje się. Chyba, że Gmina otrzyma środki finansowe na budowę
tunelu, to wówczas w ciągu roku będzie możliwość wprowadzenia do planu budżetu inne
zadania do realizacji.
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B. Białkowska – Z-ca Burmistrz MiG – wyjaśniła, że z dniem 1 lipca 2013 r. muszą zostać
przez Gminę wprowadzone nowe zasady gospodarowania odpadami. Stąd też na Gminę spada
obowiązek opracowania koncepcji nowego gospodarowania odpadami. Gmina obowiązana
jest do wyboru i wprowadzenia jednej z trzech narzuconych przez ustawodawcę zasad
rozliczania mieszkańców za odpady.
3 zasady rozliczania to:
1. od ilości zużytej wody,
2. wg powierzchni mieszkania,
3. od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym – ta zasada
wydaje się być najwłaściwszą.
Gmina jest na etapie opracowywania nowego regulaminu odbierania odpadów komunalnych.
Każdy z mieszkańców od 1 lipca 2013 r. będzie uiszczał ten sam podatek do Gminy. Gmina
będzie odbiorcą odpadów i odpowiedzialna będzie za ich wywóz. Wykonawca odbierający
odpady zostanie wyłoniony w drodze przetargu.
Poinformowała również, że w br. PKP będzie remontowała przejazdy kolejowe m.in. przejazd
przy ul. Łąkowej, Garbary.
Gmina zwróciła się z pismem do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu z prośbą o
zwiększenie zakresu zimowego oczyszczania polegającego na posypywaniu środkami
uszorstniającymi całej powierzchni dróg wojewódzkich nr 397 i 394 zlokalizowanych w
strefie pozamiejskiej na terenie Gminy Solec Kujawski oraz usuwania śniegu oraz lodu i
lodowicy z dróg wojewódzkich nr 397 i 394. Zakres zimowego utrzymania w/w dróg

wojewódzkich na terenie Gminy Solec Kujawski jest wykonywany w V standardzie. Zasady
zimowego utrzymania nawierzchni dróg w V standardzie nie dają gwarancji bezpiecznego
ruchu na przedmiotowych drogach w okresie zimowym.
Mamy również porozumienie ze Starostwem Powiatowym na odśnieżanie zarówno drogi
powiatowej we wsi Otorowo jak również ścieżki rowerowej w okresie zimowym.
Pani B. Białkowska przedstawiła zebranym treść pisma od Wojewody Kujawsko –
Pomorskiego w sprawie wyłączenia telewizyjnych stacji analogowych i przejścia na sygnał
cyfrowy. W naszym województwie nastąpi to w okresie od 28.11.2012 r. do 17.06.2013 r.
Przedstawiła w punktach zyski wynikające z cyfryzacji telewizji. Proces przejścia z
nadawania analogowego na cyfrowe jest procesem, który będzie dotyczył wszystkich
obywateli w Polsce. Odbiór TV stracą gospodarstwa domowe odbierające telewizję tylko z
emisji naziemnych tj.: korzystających z anten indywidualnych oraz w budynkach
wielorodzinnych wyposażonych w antenowe instalacje zbiorowe. Wyłączenie TV naziemnej
nie dotyczy abonamentów platform kablowych i satelitarnych oraz posiadaczy nowoczesnych
telewizorów z wbudowanym dekoderem DVB-T/MPEG-4 i Dolby Digital Plus. Jako wstępne
kryterium oceny przydatności aktualnie używanej instalacji antenowej może posłużyć ocena
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jakości odbioru TVP-2, a zwłaszcza teletekstu: strona 791. Przedstawiła zagrożenia związane
ze zmianą m.in. działania naciągaczy i oszustów proponujących niewłaściwe dekodery,
nieodpowiednie anteny i wyłudzających pieniądze na odbiór naziemnej telewizji cyfrowej.
Wojewoda informuje, że oferta naziemnej telewizji cyfrowej w roku 2013 jest w całości
bezpłatna. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uruchomiło bezpłatna infolinię:
800 007 788 oraz adresy stron internetowych. W/w informację zamieścimy również w
„Soleckich Wiadomościach z Ratusza”.
W sprawie rekultywacji wyrobiska w Makowiskach ustalono, że Pani Burmistrz wyznaczy
termin spotkania ze Starostą. W spotkaniu wezmą również udział p. B. Białkowska – Z-ca
Burmistrza MiG, p. Czesław Frischke – mieszkaniec wsi Makowiska w pobliżu, którego
posesji znajduje się w/w wyrobisko oraz Pan Dariusz Chojnacki - sołtys wsi Otorowo –
Makowiska.
Pani B. Białkowska dodała, że wcześniej na miejscu wyrobiska odbyło się zebranie
mieszkańców z właścicielem wyrobiska, który wyraził zgodę na wykonanie badań wody.
Jednak w konsekwencji wycofał się z ich wykonania. Do końca listopada br. Gmina zleci
firmie z Katowic wykonanie badań odpadów składowanych na wyrobisku. Natomiast
Starostwo nie znajduje przesłanek do tego, aby cofnąć zgodę na prowadzenie w/w wyrobiska.
p. Cz. Frischke – na w/w wyrobisku składowane są odpady chemiczne i biologiczne, które są
niebezpieczne dla środowiska szczególnie dla wód gruntowych, zatruwają źródła stawów
hodowlanych. Pisma wysyłane w tej sprawie do Wojewódzkiego Inspektoratu i Ochrony
Środowiska oraz do Ministerstwa Ochrony Środowiska pozostają nadal bez odpowiedzi.
Mieszkańcy domagają się zbadania tych odpadów oraz czy są one zgodnie z pozwoleniem na
prowadzenie wyrobiska składowane.
B. Białkowska – ustalimy termin spotkania ze Starostą w tej sprawie i damy znać.
R. Chojnacki – zakrzaczona droga nad wałem, powoduje, że ciągniki zamiast po drodze
jeżdżą wałem, niszcząc go. Czy jest to droga gminna ?
Prośba o usunięcie zakrzaczeń i gałęzi na odcinku drogi od świetlicy w kierunku przejazdu
kolejowego, szczególnie na zakrętach.
Zakwestionował system odcinania wody do posesji. Istniejący system w przypadku
czasowego odcięcia wody i awarii powoduje, że nie można napoić trzody chlewnej.
p. Cz. Frischke – z pozyskanych informacji wiadomo, że wraca temat budowy trasy
szybkiego ruchu na krajowej „10”, w związku z tym zwrócił się z prośbą, aby przy jej
budowie uwzględnić zjazd w Makowiskach.
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T. Substyk – Burmistrz MiG – wyjaśniła, że uczestniczyła w spotkaniu w tej sprawie,
przygotowywane jest tzw. Studium korytarzowe, przewidziano wykonanie 3 zjazdów do
Solca tj. tzw. węzeł Makowiska, zjazd przy ul. Kujawskiej oraz zjazd w Przyłubiu. Takie są
plany projektowe. Przydałaby się jeszcze do tego tzw. dojazdówka do ul. Łąkowej.
p. Cichowicz – częste awarie wody we wsi Otorowo. ZGK informuje, że każdy mieszkaniec
posiada zawory. Gdzie one się znajdują ?
T. Substyk – temat znany.
p. Cichowicz - w pobliżu wiaty autobusowej potrzebne jest bezpieczne przejście na drugą
stronę ulicy i zejście na ścieżkę rowerową. Miejsce to jest często uczęszczane przez dzieci i
matki z wózkami. Wiaty często niszczone.
B. Białkowska – temat ten był już poruszany na sesji RM. Gmina wystosowała w tej sprawie
pismo do Starostwa, które w odpowiedzi nie wyraziło zgody na wykonanie przejścia dla
pieszych. Wiaty często są dewastowane, ich konserwacja należy do Gminy. Co Gmina
naprawi, to w krótkim czasie da znowu niszczone. Jest to problem.
D. Chojnacki – może zamiast szklanych wiat ustawić coś w rodzaju blachówki, nie byłaby
tak często dewastowana, w okresie zimowym osłoniłaby dzieci przed śniegiem.
Mieszkanka – Czy jest szansa na wykonanie odcinka ścieżki rowerowej od skrzyżowania w
kierunku młyna ?
B. Białkowska – na razie nie są przewidziane pieniądze na ten cel. Dodała, że Gmina wraz ze
Starostwem Powiatowym opracowuje koncepcję ścieżek rowerowych na terenie miasta i
gminy Solec Kujawski. W koncepcji również została ujęta w/w ścieżka, ale prowadząca aż do
Solca. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie to będzie realizowana.
p. Foltak – do kogo należą tereny położone koło białej góry ? Nikt tego terenu nie obsiewa, a
piasek jest wywiewany na pobliskie posesje.
D. Chojnacki – były w tej sprawie wystosowane 3 pisma do Agencji Skarbu Państwa, do
których ten teren należy, jednak bez odzewu. Czekamy na odpowiedź.
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G. Walukiewicz – mieszkańcy wystosowali pismo do Starostwa o naprawę drogi przy posesji
Otorowo 2. Niebawem zarwie się w tym miejscu asfalt. Nie otrzymali mieszkańcy do tej pory
odpowiedzi. Prośba do Gminy o interwencje.
T. Substyk – przekażemy. Zauważyła, że droga ta ma wąskie pobocze i za duży spad.
p. Cz. Frischke – zadeklarował partycypowanie w kosztach budowy 2 km sieci
kanalizacyjnej do Otorowa. Prośba do Pani Burmistrz o środki finansowe na wykonanie
dokumentacji, bez której ZGK nie może rozpocząć budowy.
T. Substyk – porozmawia w tej sprawie z p. Gapskim. Najważniejsza jest dokumentacja, bez
której nie można rozpocząć budowy.
Zebranie zakończono o godz. 19.30.

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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