PROTOKÓŁ NR VII/14
z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie
06 marca 2014 r.
J. Ostrowski – Sołtys Sołectwa Przyłubie – powitał władze miasta oraz zebranych
mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak. Kolejny termin zebrania zaplanowano o godz. 17.15.
W zebraniu uczestniczy 13 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2

Ad. 1.
T. Substyk – Burmistrz Miasta i Gminy:
- wpłynęła I transza pieniędzy w wysokości 8,5 mln zł, w ramach projektu BiT City na
budowę tunelu. Czekamy na kolejne transze,
- dochody Gminy w 2014 r. kształtować się będą w wysokości 89.577,279 zł, natomiast
wydatki w wysokości – 78.574,287 zł,
- w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, inwestycje mogą być realizowane
w takiej wysokości, w jakiej Gmina osiągnie dochód ze sprzedaży majątku oraz dotacji z UE,
- w grudniu 2013 r. Rada Miejska przyjęła „Strategię Rozwoju Solca Kujawskiego na lata
2014 – 2020 (+). Większość zadań ujętych w tym dokumencie ma na celu polepszenie życia
mieszkańców.
Inwestycje w 2014 roku:
- realizacja II etapu projektu w ramach Szybkiej Kolei Metropolitarnej - BiT City – budowa
Punktu Obsługi Podróżnych, zadaszenie peronów, poszerzenie peronu 2 (tzw. peron
wyspowy), podwyższenie peronów do wysokości 76 cm, winda spod tunelu, wychodząca na
peron wyspowy. Termin zakończenia II etapu budowy – 03- 04.2015 r.
- PKP prowadzi rewitalizację torów kolejowych na odcinku Bydgoszcz – Toruń, po których
kursować będą szyno busy (6 składów będzie kursować na tym odcinku trasy), termin ich
uruchomienia – 2014 r.
- niebawem Gmina rozstrzygnie przetarg na wybór wykonawcy do opracowania dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na budowę Stacji Szybkiej Kolei Metropolitarnej (Punkt Obsługi
Podróżnych) wraz z zagospodarowaniem terenu stacji,
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- rewitalizacja dworca kolejowego – PKP jest skłonne oddać dworzec Gminie, pod
warunkiem, że będzie służył podróżnym,
- budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta – włączenie w sieć wszystkich instytucji
publicznych oraz wykorzystanie sieci do monitoringu miasta (20 kamer będzie można wpiąć
bezpośrednio do sieci szerokopasmowej),
- powstanie informatów na terenie miasta i gminy,
- oddano do użytku 2 budynki socjalne przy ul. Toruńskiej,
- trwa modernizacja Soleckiego Centrum Kultury – zwróciliśmy się z pismem do Marszałka
Woj. Kuj. - Pom. o dofinansowanie zakupu siedzisk do sali widowiskowej, w ramach
rekompensaty za spłacane przez Gminę odsetki, w związku z zaciągniętym kredytem na
budowę tunelu. Czekamy na odpowiedź.
- w sprawie przeprawy promowej, Pani Burmistrz w rozmowie z marszałkiem województwa
zwróciła uwagę na oddalający się coraz bardziej termin realizacji przeprawy promowej.
Odwołano już drugi przetarg na dokumentację z powodu nieznacznego przekroczenia ceny.
W budżecie Urząd Marszałkowski miał na ten cel przeznaczone 300 tys. zł, a drugi przetarg
był na kwotę 319 tys. zł,
- w ramach „Bezpiecznej Gminy” zarezerwowano środki finansowe, w wysokości 50%
wartości zakup pojazdu dla policji,
- staramy się pozyskać jak najwięcej środków finansowych z UE, biorąc udział w projektach
na poziomie regionalnym m.in. budowa platformy multimodalnej, budowa przeprawy
promowej, budowa kaskady na Wiśle. Z pozyskanych informacji wynika, że Ministerstwo
Transportu pozytywnie zaakceptowało tylko jeden projekt dot. właśnie platformy
multimodalnej. Jeśli informacje potwierdzą się, to będzie to bardzo duży sukces dla naszego
województwa,
- rozpoczyna się nowy okres programowania polityki spójności na lata 2014-2020, który
zakłada wprowadzenie nowego narzędzia wspierającego rozwój terytorialny, jakim są
Zintegrowane

Inwestycje Terytorialne. W celu zawiązania ZIT Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia wybrano formę porozumienia międzygminnego.
W ramach ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia Gmina Solec
Kujawski będzie mogła pozyskać środki finansowe na inwestycje wspierające obszar
wskazany w strategii ZIT. Bydgoszcz i Toruń nie porozumiała się co do utworzenia jednego,
wspólnego ZIT, dlatego instytucja zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli
zarząd województwa, w ciągu 2 tygodni ogłosi nabór na projekty do RPO, a kwestię struktury
i liczby ZIT- ów rozstrzygnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Natomiast Urząd
Marszałkowski stworzy listę projektów, które będzie realizować. Wg Marszałka, rodzaj
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projektów i miejsce ich realizacji może przyczynić się do budowy obszaru funkcjonalnego
Bydgoszczy i Torunia.

Gospodarka odpadami:
C. Ball – Dyrektor WUM – przypomniał, że Gmina zgodnie z nowelizacją ustawy,
wprowadziła nowe zasady gospodarowania odpadami. Dodatkowo od 1 marca 2014 r.
wprowadzono dodatkowy – pomarańczowy worek i pojemnik odpowiednio oznakowany do
segregacji butelek PET. Dodał również, że Rada Miejska obniżyła stawki za wywóz odpadów
z 9,50 zł do 9,00 zł. Po roku obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami,
Gmina dokona analizy wydatków i przychodów z tytułu opłat za wywóz odpadów. Aktualnie
trwa kampania promocyjna, rozdawane są ulotki dot. gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie naszej Gminy, mająca na celu uświadomienie mieszkańcom jak
ważne jest segregowanie odpadów.
J. Gapski – Prezes ZGK Sp. z o.o. – dodał, że zakład wygrał przetarg, na okres 3 lat na
wywóz odpadów z terenu Gminy.
Społeczeństwo w dalszym ciągu uczy się segregacji odpadów. W domach jednorodzinnych
oraz w sołectwach segregacja jest prowadzona w sposób właściwy. Czego nie można
powiedzieć o domach wielorodzinnych. W tym przypadku często w pojemnikach do
segregacji, znajdują się odpady zmieszane. Firma Remondis, który posiada linie do
sortowania odpadów, nie chciał ich przyjąć. Można było te odpady oddać za 90 zł za tonę,
jednak firma odmówiła ich przyjęcia. Odpady te trafiły do Pro – Natury, gdzie za tonę
odpadów zmieszanych trzeba było zapłacić 780 zł. Dlatego trzeba uświadamiać mieszkańców
jak ważne jest segregowanie odpadów. W tym celu przygotowano ulotki informacyjne, które
powinny dotrzeć do każdej rodziny.
ZGK zaplanowało kwotę ok. 3 mln zł na okres 3 lat na wywóz odpadów z terenu naszej
Gminy, jeśli jednak nadal w taki sposób będzie wyglądała segregacja, to kwota ta może być
niewystarczająca.
Pracownik ZGK Sp. z o.o. rozdał mieszkańcom uczestniczącym w zebraniu pomarańczowe
worki do segregacji odpadów PET oraz ulotki informacyjne.
M. Przybysz – wielu mieszkańców dopytuje, czy np. kubeczki po jogurtach należy umyć
przed wyrzuceniem ?
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J. Gapski – Prezes ZGK Sp. z o.o. – odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby. Dodał, że jeśli
np. papier jest zatłuszczony lub mokry, to nie należy go wrzucać do worka na papier, tylko do
worka na odpady zmieszane.
Prawidłowo przebiega gospodarka odpadami zielonymi (odpady biodegradowalne).
Wywożone są na kompostownie przy ul. Toruńskiej 95, z których następnie powstanie
kompost wykorzystywany później jako np. nawóz na terenach rekultywowanych. Gmina
zgodnie z prawem, przez okres 3 lat ma prawo tego typu odpady wywozić na wysypisko. Po
tym okresie będą one przeznaczone na kompost.
C. Ball – Dyrektor WUM – dodał, że odpady typu zużyte baterie, akumulatory, zużyte
opony, oleje, chemikalia, zużyte lodówki, pralki są bezpłatnie przyjmowane w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Targowej 3.
T. Substyk – Burmistrz MiG – dodała, że mieszkańcy naszego miasta, którzy chcą uzyskać
informacje i pomoc w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych mogą to
zrobić za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta (POK) usytuowanego przy ul. Targowej 3
na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
K. Wydrzyński – prośba, aby częściej służby porządkowe sprzątały pobocza drogi.
T. Substyk – Burmistrz MiG – jest to droga wojewódzka, zwrócimy uwagę ZDW o częstsze
porządkowanie poboczy.
P. Jóźwiak – dodał, że to nadleśnictwo porządkuje pobocza drogi wojewódzkiej, a ZDW
w zamian bezpłatnie odbiera od nich odpady.
st. post. M. Górko – dzielnicowy komisariatu policji – zaapelował w imieniu komendanta
komisariatu policji o rozwagę, aby nie dać się oszukać na tzw. wyłudzanie pieniędzy metodą
„na wnuczka”. Szczególnie apel skierowany jest do osób starszych. Na terenie naszej gminy
nasiliły się ostatnio tego typu oszustwa.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – ostatnio oszuści podszywają się za urzędników,
próbując wyłudzić pieniądze na fikcyjne zbiórki, wymuszając od mieszkańców m.in. podanie
nr dowodu osobistego, nr PESEL itp. Uczuliła, aby nie dać się oszukać, gdyż żadne zbiorki
przez Urząd nie były i nie są organizowane.
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T. Substyk – Burmistrz MiG – wiarygodni są tylko urzędnicy, którzy okażą legitymację
urzędową podpisaną przez Burmistrza MiG.
P. Jóźwiak – Kiedy zostanie wyrównana droga pomiędzy krajową „10”, a dworcem PKP ?
C. Ball – Dyrektor WUM – firma już rozpoczęła równanie wszystkich dróg na terenie
Gminy. W ciągu 2 tyg. powinni dotrzeć do Przyłubia, w celu wyrównania dróg gruntowych.
T. Substyk – Burmistrz MiG – Gmina nie ma póki co środków finansowych na utwardzenie
dróg gruntowych. Wyrównanie to tylko tymczasowe rozwiązanie, które nie rozwiązuje
problemu. Nadleśnictwo utwardza swoje drogi z zastosowaniem tłucznia. Porozmawiamy
z nimi w tej sprawie. Przeanalizujemy jakie byłby to koszty dla Gminy.
J. Ostrowski – zauważył, że droga do Grodzyny powinna w pierwszej kolejności zostać
podwyższona, ponieważ przy większych opadach deszczu jest zalewana i nieprzejezdna.
P. Jóźwiak – kiedy PKP zacznie informować mieszkańców o terminach zamknięcia
przejazdu kolejowego ?
C. Ball – Dyrektor WUM - były z nimi określone problemy, ale już kończą prace na tym
odcinku, więc przejazd nie powinien być już zamykany.
T. Substyk – Burmistrz MiG – firma ta także nie powiadamiała, albo zrobiła to
z opóźnieniem Gminy o planowanym terminie zamknięcia przejazdu kolejowego. Zakończyli
już prace w tym rejonie, więc podobne zdarzenia nie będą miały już miejsca.
B. Dolińska – zaproponowała, aby w związku z porządkowaniem poboczy, zachęcić dzieci
do zbiórki śmieci w ramach akcji sprzątania świata. Dzieci chętnie uczestniczą w tego typu
akcjach. Sołectwo Chrośna organizowała tego typu zbiórki i zdały one egzamin. Może warto
podobną akcję zorganizować w Soł. Przyłubie.
J. Ostrowski – w Przyłubiu tego typu zbiórka śmieci z udziałem dzieci nie sprawdzi się
z uwagi na to, że jest to droga wojewódzka, znacznie ruchliwsza niż droga prowadząca do
Chrośny.
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B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG - dodała, że akcje związane ze sprzątaniem świata
Gmina organizuje dwa razy do roku z udziałem dzieci i nauczycieli.
B. Dolińska – ponowiła prośbę o wycięcie 6 drzew przy drodze wojewódzkiej, prowadzącej
do Przyłubia. Drzewa zagrażają bezpieczeństwu.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – poinformowała, że Pani Iwona Skrzypińska –
Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgłosiła w/w drzewa do wycięcia do ZDW
w Bydgoszczy.
T. Substyk – Burmistrz MiG – zaprosiła mieszkańców na zbliżające się imprezy na terenie
naszej Gminy. M.in. w dniach 25 – 27 kwietnia br. odbędą się Mistrzostwa Polski w Zapasach
w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Impreza ma być transmitowana na żywo w programie
I Telewizji Polskiej. W maju odbędą się imprezy związane z 10.leciem wejścia Polski do UE
oraz obchody Dni Solca, Święta Flagi.
26 lipca br. odbędą się w naszym mieście Obchody Święta Policji, natomiast w sierpniu br. dożynki gminne w Soł. Otorowo – Makowiska.
C. Ball – Dyrektor WUM – dodał, że w dniach 01 – 02 kwietnia br. odbędą się bezpłatne
badania mammograficzne i cytologiczne dla mieszkanek gminy. Mammobus z Centrum
Onkologii w Bydgoszczy będzie ustawiony przy OSiR.

Zebranie zakończono o godz. 18.45.

Sołtys Sołectwa Przyłubie
Jan Ostrowski

6

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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