PROTOKÓŁ I/2019
z zebrania sprawozdawczo – wyborczego mieszkańców Osiedla Leśnego
w dniu 20 marca 2019 r.
K. Firgolski – w I terminie brak wymaganego kworum, termin II zebrania ustalono na godz.
18.15.
W oczekiwaniu na II termin zebrania C. Ball – Dyrektor WUM poinformował, że w 2019 r.
Gmina planuje udzielić dotację na wymianę pieców na gaz, na olej i na energię elektryczną.
Dofinansowanie w br. przewidziano w wysokości 30.000 zł tj. po 3.000 zł na osobę czyli 10
gospodarstw domowych otrzyma dotację na wymianę pieców. Rada Miejska w Solcu
Kujawskim w dniu 22 lutego 2019 r. przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji. Wzorem
ubiegłego roku, jeśli liczba chętnych osób przekroczy liczbę dziesięciu, to odbędzie się
losowanie publiczne. Dotacja zostanie rozliczona jeszcze w roku bieżącym. Dyrektor dodał,
że została do Gminy przesłana informacja Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o
opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego określającej
wprowadzenie na obszarze woj. kuj. – pom. ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwały antysmogowej”. Głównym
celem będzie wprowadzanie z upływem czasu ograniczeń skutkującym tym, że w
ostateczności będzie zakaz palenia tzw. „kopciuchem”.
Ponadto Dyrektor poinformował o rządowym projekcie „Czyste Powietrze” prowadzonym
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu polegający
na dofinansowaniu termomodernizacji, wymiany źródeł ogrzewania, instalacji odnawialnych
źródeł energii dla osób fizycznych. Wielkość udzielanej dotacji uzależniona jest od wysokości
dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Dofinansowanie przyznawane jest w dwóch
formach: dotacji i pożyczki. Wnioski do dofinansowanie należy składać w WFOŚiGW w
Toruniu.
Dyrektor dodał, że na budynku przychodni został zamontowany czujnik mierzący jakość
powietrza. Czujnik ten Gmina wygrała dzięki mieszkańcom, którzy głosowali na facebooku.
Przez okres dwóch lat będzie on zamontowany na budynku nieodpłatnie, następnie po tym
okresie będzie koniczność bądź też nie opłaty abonamentowej firmie, która ten czujnik
przekazała do wykorzystania.
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K. Firgolski – zwrócił się do Dyrektora WUM o przekazanie informacji n.t. zmienionych
zasad segregowania odpadów.
C. Ball – odpowiedział, że zasady gospodarowania odpadami zostały wprowadzone dwa lata
temu, kartony po mleku i napojach, które zaliczane są do opakowań wielomateriałowych nie
powinny być wrzucane do worków niebieskich (papier). Powinno się je wrzucać do worków
żółtych.
Dodał, że segregacja odpadów na Osiedlu Leśnym przedstawia się dobrze i prowadzona jest
prawidłowo, za drobnymi wyjątkami. Największym problem na dzień dzisiejszy jest wzrost
opłat, nawet do 200%, za niektóre frakcje odpadów takich jak np. odpady wielogabarytowe.
Wzrosła też opłata w spalarni za spalanie tony odpadów. Zwrócił się z prośbą do
mieszkańców, aby zastanowili się nad rozwiązaniem, które spowodowałoby żeby tych
odpadów mieszkańcy produkowali mniej.
W. Pietrzak – ZGK Sp. z o.o. – dodał, że worki do segregacji odpadów są odpowiednio
opisane czyli jakiego rodzaju odpady powinno się do nich wrzucać.
W II terminie – kworum stwierdzono, wg listy obecności w zebraniu uczestniczy 46
mieszkańców – zał. nr 1.
K. Firgolski – powitał zebranych mieszkańców i odczytał porządek obrad – zał. nr 2.
Kto z mieszkańców jest za przyjęciem porządku obrad ?
Wszyscy za.

Ad. 1.
K. Firgolski – odczytał sprawozdanie z działalności zarządu za 2018 rok stanowiący
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 2. Wybory zarządu osiedla.
K. Firgolski – zwrócił się do mieszkańców z zapytaniem ilu osobowy ma być skład zarządu ?
Mieszkańcy zaproponowali 5 - osobowy skład zarządu.
Kto jest za 5 – osobowym składem zarządu ?
Wszyscy mieszkańcy za-, przy
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1 głosie wstrzymującym się.
K. Firgolski – prośba o podawanie osób chętnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Dodał,
że osoby, które zostaną powołane do pracy w komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do
zarządu.
Zgłoszono:
1. Natalię Sieracką – wyraziła zgodę,
2. Agnieszkę Nadolną – wyraziła zgodę,
3. Andrzeja Bąbkę – wyraził zgodę.
K. Firgolski – Kto jest za zamknięciem listy ?
Wszyscy mieszkańcy za.
K. Firgolski – prośba o zgłaszanie kandydatów do zarządu.
Do Zarządu Osiedla zgłoszono następujące kandydatury :
1. Krzysztof Firgolski – wyraził zgodę
2. Mirosław Caban – wyraził zgodę
3. Jarosław Gronowski – wyraził zgodę
4. Józef Łukasik – wyraził zgodę,
5. Beatę Żurek – wyraziła zgodę.
K. Firgolski – Kto jest za zamknięciem listy ?
45 głosów – za, przy
1 głosie wstrzymującym się.
Komisja

Skrutacyjna

przystąpiła

do

pracy

(przygotowanie

kart

do

głosowania,

opieczętowanie, rozdanie mieszkańcom, liczenie głosów).
T. Substyk - Burmistrz Solca Kujawskiego –

przedstawiła informacje dot. budżetu i

planowanych inwestycji w 2019 roku.
Dochody w 2019 roku zaplanowano w wysokości 92.074.349,10 zł, natomiast wydatki w
2019 r. zaplanowano na kwotę w wysokości 91.395.453,10 zł.
Inwestycje w 2019 roku:
- przygotowana została dokumentacja na budowę dróg na Osiedlu Leśnym, zaprojektowano
kanalizację deszczową i zbiornik retencyjny. W czerwcu 2018 r. Gmina wystąpiła z
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wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne na budowę zbiornika retencyjnego do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Czekamy nadal na uzyskanie pozwolenia. Jeśli je
otrzymamy, to Gmina wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę dróg na osiedlu
domków jednorodzinnych. Jeśli w kwietniu br. uda się je uzyskać, to być może w wrześniu
br. udało by się ogłosić w pierwszej kolejności przetarg na budowę zbiornika i kanalizacji
deszczowej. W dalszym etapie wykonana zostanie nawierzchnia ulic. Ponadto dodała, że
Gmina złoży w lipcu br. wniosek o dofinansowanie budowy dróg lokalnych w ramach
rządowego programu, gdzie można otrzymać 50% dofinansowania. Wniosek zostanie złożony
na budowę trzech ulic tj. Prostej, Zbożowej i Wiejskiej (na odcinkach nieutwardzonych) lub
w drugim wariancie, to budowa ul. Prostej, Zbożowej i łącznika jakim jest ul. Łąkowa.
Przewidziano również budowę oświetlenia, która realizowana będzie równocześnie z budową
nawierzchni w/w ulic. Jeśli otrzymamy pozwolenie na budowę, to zaczniemy realizację tych
ulic etapami w ciągu kolejnych lat.
Ponadto dodała, że Gmina pracuje nad opracowaniem koncepcji przebudowy skrzyżowania
ul. Leśnej – ul. Powstańców i ul. Ugory. Skrzyżowanie będzie miało kształt mini ronda. Pani
Burmistrz przedstawiła graficzną koncepcję. W projekcie przebudowy ul. Leśnej
uwzględniono też wykonanie na całej jej długości zatok autobusowych.
W br. zostanie wykonany dalszy odcinek ścieżki rowerowej w ul. Długiej do ul. P. Skargi i ul.
Bydgoskiej, a w 2020 r. zostanie zrealizowany odcinek w kierunku Bydgoszczy
aż do połączenia go ze ścieżką rowerową w Makowiskach. Wraz z przebudową ulicy Leśnej
Gmina chce połączyć istniejące odcinki ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Leśnej, aż do drogi
krajowej nr „10”. Mamy nadzieję, że w 2020 r. uda się zrealizować przebudowę
skrzyżowania ul. Ugory – Powstańców – Leśna. Sukcesywnie znakujemy też przejścia dla
pieszych, żeby było bezpieczniej, poprzez ich doświetlanie. Planujemy wymianę oświetlenia
ulicznego, przy przejściach dla pieszych na ledowe. Do końca kwietnia br. zostanie oddany
do użytku ogrodzony plac zabaw i zielona siłownia przy ul. Ugory.
Pani Burmistrz poinformowała również, że 22 marca br. w przychodni rozpocznie się montaż
nowej aparatury rentgenowskiej. Zamontowana zostanie też aparatura rentgenowska do
prześwietlania zębów, będzie inna ciemnia oraz sposób prześwietlania. W pierwszej
kolejności realizowane są te inwestycje, na które Gmina otrzymuje dofinansowanie z Unii
Europejskiej i dot. to m.in. zagospodarowania skweru im. Dr Jordana, łącznie z wykonaniem
fontanny, ścieżki edukacyjnej, placu zabaw.
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C. Ball – dodał, że informacje dot. w/w inwestycji można znaleźć na stronie internetowej
www.soleckujawski.pl , w zakładce „Projekty” i „Inwestycje”.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego - w ramach dofinansowania z UE wykonana
zostanie m.in. termomodernizacja budynków, modernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana
Pawła II.
Ponadto dodała, że na ukończeniu budowa promu, który buduje Stocznia w Malborku.
Całkowity koszt przeprawy promowej, który pokryje Gmina Solec Kujawski to ok. 360.000
zł, taki sam koszt pokryje Gmina Czarnowo, 50% dofinansowania inwestycji pokryje Urząd
Marszałkowski oraz Zarząd Powiatu Bydgoskiego i Powiatu Toruńskiego. Dodała, że Urząd
Marszałkowski ogłosił konkurs na nazwę dla promu. Na zwycięzcę czekają atrakcyjne
nagrody m.in. rowery dla całej rodziny. Wręczenie nagród nastąpi 17 kwietnia br. w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu.
C. Ball – dodał, że propozycje nazw dla promu można zgłaszać do 29 marca br. na adres
promocja@soleckujawski.pl lub rzecznik@soleckujawski.pl. Szczegółowe informacje dot.
konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Ze strony Urzędu też przewidziano
gadżety dla najlepszych nazw.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego - liczymy na to, że przeprawa promowa
zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku. Jednostka pływająca jest na ukończeniu, jednak
układy drogowe nie są jeszcze zrealizowane.
Zaprezentowała graficzną koncepcję zagospodarowania terenów po byłej Nasycalni
opracowaną, w ramach międzynarodowego programu Interreg, w którym nasza Gmina
uczestniczy. Tereny te zostaną za 2 lata, kiedy skończy się trwałość projektu,
zagospodarowane na cele sportowo – rekreacyjne.
N. Sieracka – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej, w wyniku głosowania tajnego do
zarządu Osiedla Leśnego kadencji 2018 – 2023 wybrano:
Krzysztofa Firgolskiego,
Józefa Łukasika,
Mirosława Cabana,
Jarosława Gronowskiego,
Beatę Żurek.
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K. Firgolski – poinformował, że nowo wybrany zarząd chwilowo opuści zebranie w celu
ukonstytuowania się, w tym czasie zebranie prowadzić będzie Pani Natalia Sieracka.
C. Ball – Dyrektor WUM – poinformował, że seniorzy z naszego miasta mogą wyrobić w
Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego tzw. „Kartę Seniora 60+”, która
skierowana jest do osób powyżej 60 roku życia i umożliwia skorzystanie ze zniżek w wielu
instytucjach i firmach. Na stronie internetowej UM znajduje się aktualna lista firm
oferujących zniżki.
Dyrektor dodał, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Burmistrzem
Solca Kujawskiego, a Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na
dofinansowanie programu na szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65+. W br.
będzie możliwość zaszczepienia z tego programu 10 osób. Szczegóły niebawem zostaną
opublikowane na stronie internetowej oraz w „Soleckich Wiadomościach z Ratusza”.
Ponadto Dyrektor WUM dodał, że od 1 marca br. można korzystać z „Soleckiej Karty
Miejskiej”, wprowadzanej w porozumieniu z PKS-em Bydgoszcz. Jest to ustalenie ze
spotkania przedstawicieli przewoźnika z władzami miasta, które odbyło się 23 stycznia br.
Zaproponowano wdrożenie „Soleckiej Karty Miejskiej” polegającej na wprowadzeniu
nowego biletu okresowego uprawniającego do poruszania się po terenie miasta wszystkimi
autobusami PKS-u. Bilet ten, bez limitów przejazdu, wydawany będzie na 14 kolejnych dni, a
jego cena wyniesie 20 zł. Pierwszą kartę będzie można zarejestrować w placówce PKS w
Bydgoszczy oraz w soleckiej bibliotece (Centrum Aktywności i Edukacji, ul. 23 Stycznia 9),
natomiast punktem sprzedaży biletów PKS i przedłużenia kart będzie kiosk przy szkole
muzycznej (ul. 23 Stycznia 13). Ważność czternastodniowej karty będzie można przedłużyć
także u kierowcy autobusu. Karta jest do bezterminowego wykorzystania, jednak czas,
w którym nie będziemy z niej korzystali, nie może przekroczyć 90 dni. Po tym terminie kartę
trzeba ponownie zarejestrować. Po raz pierwszy kartę będzie można zarejestrować 27 i 28
lutego w Bibliotece Publicznej (ul. 23 Stycznia 9) w godzinach jej otwarcia. Karty będą też
dostępne na dworcu PKS w Bydgoszczy.
Zarząd po ukonstytuowaniu się:
Krzysztof Firgolski – przewodniczący
Józef Łukasik – z-ca przewodniczącego
Beata Żurek – sekretarz
Jarosław Gronowski – członek
Mirosław Caban – członek.
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Mieszkańcy Osiedla Leśnego zgłosili wnioski dot. m.in.:
- uzupełnienia rozkładów jazdy autobusów przy niektórych przystankach np. koło marketu
POLO.
C. Ball – uwaga została przyjęta.
- uwzględnienia przy przebudowie skrzyżowania Ugory – Leśna – Powstańców możliwości
dojazdu samochodom ciężarowym do ul. Błonie.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego - odpowiedziała, ze przy projektowaniu tego
skrzyżowania

trzeba

będzie

uwzględnić

ruch

samochodów

ciężarowych,

dlatego

zaprojektowane zostaną większe łuki. Należałoby poprawić też przy okazji przebudowy
skrzyżowania, wjazdy w ul. Błonie.
- godzin kursowania promu oraz czy będzie kursował w ciągu całego roku.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego - odpowiedziała, że będą podane godziny
kursowania, w okresie zimowym będzie kursował tak długo dopóki rzeka nie zostanie skuta
lodem. Ponadto na dwóch wjazdach tj. przy drodze krajowej nr 10 i na drodze krajowej nr 80,
po drugiej stronie Wisły będą świetlne tablice informujące czy prom w danym dniu kursuje
czy też nie.
- konieczności utwardzenia ul. Wrzosowej.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego - odpowiedziała, że przygotowana została
dokumentacja na budowę dróg znajdujących się po prawej stronie osiedla, jadąc od strony
tunelu. Mamy świadomość, że po drugiej stronie jest wiele ulic, które wymagają utwardzenia,
nie tylko ul. Wrzosowa, ale również ul. Świerkowa, Orzechowa. Jeśli skończymy
dokumentację na te ulice po prawej stronie, będzie trzeba wybrać kolejny obszar do
zaprojektowania kolejnych ulic. Na pewno nie nastąpi to w 2019 roku. Jest uchwała zebrania
mieszkańców Osiedla Leśnego, która ustaliła kolejność budowy ulic.
A.Żaguń – Radna RM – dodała, że na jednym z posiedzeń komisji rady miejskiej, zgłosiła
wniosek do Pani Burmistrz, żeby tak jak został wykonany projekt na budowę prawej strony
ulic na Osiedlu Leśnym, jadąc od strony miasta, przygotować przy okazji projekt na budowę
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takich ulic jak Wrzosowa, Świerkowa, Orzechowa. Ponadto Radna zgłosiła wniosek dot.
postawienia tablicy informacyjnej przy ul. Strumykowej.
- podjęcie rozmów władz naszego miasta z Prezydentem Miasta Bydgoszcz na temat
możliwości korzystania z bydgoskiej karty miejskiej, która uprawnia do korzystania ze zniżek
na przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie Bydgoszczy, uczniom z ościennych
miejscowości w tym z Solca Kujawskiego, którzy uczęszczają do bydgoskich szkół.
- zaparkowanych samochodów blisko skrzyżowania ul. Leśnej – Zbożowej, które blokują
wjazd w ul. Zbożową. Rozważenie możliwości postawienia na tym odcinku drogi znaku
zakazującego zatrzymywania się. Zgłoszono podobny problem przy wyjeździe z ul.
Kasztanowej w ul. Leśną.
- braku znaku informującego, że kończy się droga z pierwszeństwem przejazdu (chodzi
o skrzyżowanie ul. Zbożowej – Wiosennej), a wielu mieszkańców nadal jeździ tą ulicą na
pamięć.
- od 3-4 dni awarii oświetlenia w ul. Słonecznej.
T. Piasecki – Z- ca Komendanta Komisariatu Policji – to Gmina musi wystąpić
o postawienie znaku drogowego.
Przepisy ruchu drogowego pozwalają parkować samochody w odległości 15 m od
skrzyżowania.
P. Grzegorzewski – dzielnicowy Komisariatu Policji – co do skrzyżowania ul. Zbożowej z
ul. Leśną odpowiedział, że dopóki nie ma w tym miejscu żadnego znaku ograniczającego
parkowanie, a samochody są zaparkowane w sposób prawidłowy tzn. po prawej stronie
jezdni, to policja nic zrobić nie może. Temat ten jest policji znany i często zgłaszany przez
mieszkańców. Jedyny przypadek, który umożliwia policji podjęcie działań w tym konkretnym
rejonie jest wtedy kiedy zaparkowane auta utrudniają ruch innym pojazdom lub wymuszają
na nich np. gwałtowne hamowanie. Wówczas mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym.
- utrudnień związanych z wyjazdem z ul. Błonie w ul. Leśną np. w godzinach wzmożonego
ruchu.
- naprawy czterech uliczek ślepych, wjazdowych należących do ul. Prostej, przy okazji
naprawy ul. Prostej.
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- poprawienie kanalizacji deszczowej w czwartym wjeździe od ul. Prostej, na wysokości
posesji nr 48 (po opadach, posesja jest często zalewana, ponieważ jest położona niżej niż
wjazd)
S. Wrycza – Prezes ZGK Sp. z o. o – wniosek został zanotowany.
- nagminne parkowanie przez inne pojazdy na wjazdach do prywatnych posesji, konieczność
postawienia znaku zakazu parkowania.
P. Grzegorzewski – dzielnicowy Komisariatu Policji – odpowiedział, że jeśli jest
blokowany wjazd lub wyjazd na prywatną posesję, to należy ten fakt zgłosić na policje pod nr
997 lub 112.
- dot. kolejności utwardzenia nawierzchni ul. Prostej, Zbożowej i Wiejskiej oraz ul. Łąkowej.
Spostrzeżenie mieszkańca jest takie, że ul. Łąkową jeżdżą częściej samochody ciężarowe,
więc lepiej byłoby zamiast niej utwardzić ul. Wiejską. Zapytano kiedy zostanie utwardzona
ul. Kolorowa ?
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego - odpowiedziała, że najważniejsze jest to, aby
została utwardzona ul. Prosta, ponieważ najbliżej jest od niej do zbiornika retencyjnego i żeby
zbudować sieć kanalizacji deszczowej. Następnie łatwiej byłoby połączyć ul. Łąkową z ul.
Zbożową, a jak zostanie środków finansowych, to ul. Wiejska zostanie też utwardzona.
Ul. Kolorowa zostanie utwardzona w dalszym etapie, a o dalszej kolejności utwardzania ulic
zadecydują mieszkańcy na zebraniach.
K. Firgolski – dodał, że w Ref. Realizacji Inwestycji UM można zapoznać się z projektem
budowy ulic na Osiedlu Leśnym, łącznie z budową parkingów i ścieżek rowerowych. Osoby
zainteresowane mogą udać się do Urzędu i poprosić o wgląd do dokumentacji.
- szybkiej jazdy motorów i samochodów ul. Kolorową, ul. Wiejską, szczególnie pomiędzy
godz. 20.00, a 21.00. Prośba do policji o częstsze kontrole w tym rejonie.
- umożliwienia zatrzymywania się na zatoczce autobusowej przy SP Nr 4 rodzicom, którzy
podwożą dzieci do szkoły i je odbierają.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego - odpowiedziała, że zdarzyły się skargi na
kierowców, którzy parkowali samochody w zatoczce autobusowej, tym samym blokując
wjazd autobusom szkolnym.
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K. Firgolski – zaproponował, aby zrobić postój do 1 min. na zatoczce autobusowej.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego - odpowiedziała, że przepisy ruchu drogowego
zabraniają zatrzymywania pojazdu na całej długości zatoki autobusowej.
- planów włączenia ul. Kościelnej do ul. Wiejskiej.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego - odpowiedziała, że ulica ta zostanie włączona.
Dokumentacja dot. budowy dróg na Osiedlu Leśnym jest dostępna w Urzędzie do wglądu dla
osób zainteresowanych.
- planów Gminy, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego dot. realizacji inwestycji
związanej z utwardzeniem dróg na Osiedlu Leśnym, tych głównych, z uwzględnieniem
środków finansowych przeznaczonych w budżecie na 2019 rok
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego- Burmistrz Solca Kujawskiego odpowiedziała, że np. mieszkańcy ul. Błonie czekali na utwardzenie ulicy prawie 30 lat. W
budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 92 mln zł, a na koniec roku może
się okazać, że dochody zostaną osiągnięte tylko w wysokości 80 mln, bo nie ma takich
wpływów do budżetu. Większość środków przeznaczona jest na wydatki bieżące, na
dofinansowanie oświaty itp. Na wielu osiedlach czy sołectwach od lat nie są realizowane
żadne inwestycje. Nie można koncentrować się tylko na jednym osiedlu. To Rada Miejska w
drodze uchwały podejmuje decyzje na jakie zadania inwestycyjne przeznaczyć środki
finansowe w danym roku. Gmina musi rozwijać się w sposób zrównoważony.
- poprawienia opisu budżetu Gminy np. w „Wiadomościach z Ratusza”, w którym brakuje
informacji jaki procent danej inwestycji jest finansowany ze środków unijnych lub z innego
źródła finansowania. Mieszkanka zapytała w jaki sposób mogłaby otrzymać w/w informację.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego - odpowiedziała, że można złożyć do Urzędu
wniosek o udzielenie informacji publicznej lub podejść osobiście w celu uzyskania w/w
informacji.
Dokumentacja na budowę głównych ulic Prostej, Zbożowej i Wiejskiej jest gotowa, po
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina
ogłosi przetargi i przystąpi do realizacji. W lipcu br. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie
z rządowego programu budowy dróg na budowę w/w dróg. O tym czy w kolejności do
realizacji będzie włączona ul. Kolorowa, będziemy konsultować z mieszkańcami.
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- utrudnień związanych z przejazdem ul. Kościelną, z uwagi na zaparkowane samochody po
obu stronach ulicy. Samochód dostawczy często nie ma możliwości przejazdu tą ulicą. Na
przyszłość uwaga do władz samorządowych, żeby przy projektowaniu ulic uwzględnić
dodatkowe miejsca parkingowe lub zatoczki wzdłuż budowanej ulicy.
Mieszkańcy zauważyli, że ul. Kościelna jest zbyt wąska, stąd występujące utrudnienia w
przejechaniu tą ulicą.
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że w ul. Kościelnej na krótkich odcinkach
występują wjazdy do posesji więc technicznie jest problem z wykonaniem w tej ulicy miejsc
parkingowych. Dodał, że na początku ul. Kościelnej zostały wybudowane duże parkingi.
P. Grzegorzewski – dzielnicowy Komisariatu Policji – policja na bieżąco reaguje na
zgłoszenia dot. utrudnień przejazdu przez źle zaparkowane auta. Dodał, że póki dany odcinek
ulicy nie jest oznakowany, to parkować można, ważne żeby samochód został zaparkowany
przy prawej krawędzi jezdni.
- tworzących się kałuż po opadach deszczu na skrzyżowaniu ul. Zbożowej – Kościelnej.
Studzienki nie nadążają z odbiorem wody.
S. Wrycza – Prezes ZGK Sp. z o.o. – zostanie to sprawdzone.
- konieczności wykonania przejścia dla pieszych przy SP Nr 4 na wysokości sklepu
zabawkowego.
- nagminnie parkowanych samochodów tuż za przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu ul.
Piastów – ul. Słowackiego.
P. Grzegorzewski – dzielnicowy Komisariatu Policji – przypomniał, że samochody można
parkować w odległości 10 m od przejścia dla pieszych, w przeciwnym wypadku policja może
na kierującego nałożyć mandat za nieprawidłowe parkowanie.
- utrudnień związanych z przejazdem ścieżką rowerową w pobliżu skrzyżowania ul. Polnej –
ul. Zbożowej, ponieważ samochody poruszają się w tym miejscu z dużą prędkością, nie
zwracają uwagi na rowerzystów.
P. Grzegorzewski – dzielnicowy Komisariatu Policji – przypomniał, że jeśli ścieżka
rowerowa przebiega przez jezdnię to rowerzysta ma bezwzględne pierwszeństwo tak jak
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pieszy. W tym przypadku rowerzysta ma zatem pierwszeństwo i może przejechać bez
zatrzymywania się. Należy jednak pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania.
- mieszkaniec zwrócił uwagę, że obchody związane ze Świętem Niepodległości 11 listopada
powinny były zostać zorganizowane w zamkniętym pomieszczeniu z uwagi, na to że pogoda
nie dopisała.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego - odpowiedziała, że z uwagi na wspaniale
zorganizowaną uroczystość przybyło dużo mieszkańców, co spowodowało, że wszyscy nie
zmieściliby się w sali np. Soleckiego Centrum Kultury, stąd zorganizowana została impreza
plenerowa, żeby każdy miał okazję z niej skorzystać.
- przycięcia gałęzi akacji, których kolce przebijają opony rowerów, rowerzystów
poruszających się ścieżką rowerową wzdłuż ul. Średniej.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego - odpowiedziała, że przypilnujemy, aby
dokonano przycięcia gałęzi. Dodała, że Gmina jest na etapie projektowania chodnika wraz ze
ścieżką rowerową i oświetleniem wzdłuż ul. Średniej ale od strony ogródków działkowych.
- konieczności i potrzeby otworzenia wewnętrznej drogi w ul. Błonie i zdemontowania
barierek tam usytuowanych. Wiąże się to m.in. z zachowaniem bezpieczeństwa, ponieważ
obecnie nie ma żadnej innej drogi ewakuacyjnej dla wszystkich służb ratunkowych. Obecnie
samochody ciężarowe zawracają na posesji mieszkańca zgłaszającego wniosek w tej sprawie.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego - odpowiedziała, że póki co nie ma zgody
mieszkańców ul. Błonie na zdemontowanie tych barierek, z uwagi na duży ruch samochodów
ciężarowych. Zaproponowała zorganizowanie wspólnie z zarządem Osiedla Leśnego zebrania
z mieszkańcami ul. Błonie w tej sprawie, aby tam na miejscu ustalić wspólne rozwiązanie.
C. Ball – Dyrektor WUM - dodał, że barierki te zostały postawione w tym miejscu dokładnie
6 lat temu. Drogą tą mogą przejeżdżać samochody osobowe, nie mogą samochody ciężarowe.
K. Firgolski – przypomniał, że podczas pierwszego spotkania zainteresowany zdeklarował
się do utwardzenia tego odcinka drogi wewnętrznej. Został z tego zebrania sporządzony
protokół. Zorganizujemy ponowne zebranie z mieszkańcami ul. Błonie, żeby dojść do
porozumienia.
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- trudności z przejazdem na odcinku pomiędzy ul. Błonie a ul. Ugory, ponieważ na całej
długości tej ulicy zaparkowane są po obu stronach samochody przy posesjach.
K. Firgolski – odpowiedział, że odcinek ten jest pieszojezdnią i nie można się na niej
poruszać więcej niż 30 km/h.
J. Gronowski – zaproponował, aby na Osiedlu Leśnym z rozwagą budować ścieżki
rowerowe, aby nie utrudniać życia rowerzystom

tak jak to jest w przypadku ścieżki

rowerowej w ul. Polnej. Ścieżka ta biegnie blisko posesji, co chwilę jest zjazd do bramy
wjazdowej posesji. Wiele jest takich ścieżek na terenie osiedla. Zauważył, że ścieżka
rowerowa powinna mieć 2,5 metra, a ta w ul. Polnej nie mają tyle, ma nie więcej niż 1,5 m.
Budować ścieżki rowerowe bardziej przyjazne rowerzystom.
- jeden z mieszkańców zwrócił się z pytaniem czy jeśli Gmina zdecyduje się na budowę ulicy
ze ścieżką rowerową to otrzyma większe dofinansowanie czy jeśli zdecyduje się na budowę
bez ścieżki ?
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – odpowiedziała, że procent dofinansowania
jest zawsze taki sam, przy sprawdzaniu wniosku o dofinansowanie przyznawane są punkty
i na ich podstawie ustalana jest lista rankingowa.
- przewidzianej dalszej budowy ścieżki rowerowej w ul. Prostej
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – odpowiedziała, że ścieżka rowerowa w ul.
Prostej będzie miała dalszy ciąg, przy dalszym utwardzania odcinka ul. Prostej.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Leśnego
Krzysztof Firgolski

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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