PROTOKÓŁ NR V/13
z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie
10 kwietnia 2013 r.
J. Ostrowski – Sołtys Sołectwa Przyłubie – powitał władze miasta oraz zebranych
mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum jest – uczestniczy 11 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2

Ad. 1.
J. Ostrowski – przedstawił sprawozdanie z Rady Sołeckiej za 2012 rok, stanowiące
załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.2
T. Substyk – Burmistrz Miasta i Gminy - omówiła tematy związane z:
- budową tunelu,
- przystąpieniem do opracowania nowej Strategii Miasta i Gminy Sole Kujawski,
- przekształcenia Miejsko – Gminnej Przychodni Zdrowia,
- bezpieczeństwem w Gminie,
Budżet Gminy na 2013 roku:
-

dochody kształtują

się

w

wysokości

ponad

97

mln zł, wydatki

natomiast

w wysokości ok. 87 mln zł ( taki jest plan i założenia w budżecie na 2013 rok).
Gmina ma zagwarantowane dofinansowanie na budowę tunelu w wysokości 21 mln zł. Mamy
szanse otrzymać je, po złożeniu wraz z innymi beneficjentami Studium Wykonalności, co
pozwoli na wydzielenie naszej Gminy od pozostałych beneficjentów pod względem
finansowym. Umożliwi to samodzielne podpisanie przez Gminę umowy na dofinansowanie.
Aktualnie Gmina zaciąga kredyty i finansuje budowę tunelu ze środków własnych budżetu
Gminy.
Przewidywany termin zakończenia budowy tunelu – koniec sierpnia br. W 2013 r. Gmina
ogłosi
z

kolejny

budową

Punktu

przetarg
Obsługi

na

wykonanie

Pasażera,

II

przebudową

etapu
peronów,

związanego
zadaszeniem

m.in.
ich

i wyjściem spod tunelu na tzw. peron wyspowy. Zakończenie II etapu planowane jest w 2014
roku.
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Dzięki pomocy m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Min. Rozwoju Regionalnego oraz
Europosła Janusza Zemke udało się otrzymać zgodę od Komisarza Unijnego w Brukseli na
sprzedaż gruntów z I etapu Parku Przemysłowego, mimo tego, że projekt Phare 2001 nie
został jeszcze zakończony w Polsce.
Ponadto rozpoczęto budowę 2 budynków socjalnych przy ul. Toruńskiej, oraz budowę sieci
szerokopasmowej, która pozwoli spiąć ze sobą wszystkie jednostki podległe urzędowi i ułatwi
przepływ informacji drogą elektroniczną, ponadto w tamach tej inwestycji powstaną na
terenie miasta 4 infomaty, a w przyszłości dzięki istniejącej sieci będzie możliwość założenia
monitoringu w mieście. Planowana jest dalsza przebudowa Soleckiego Centrum Kultury,
dopiero jednak po zakończeniu budowy tunelu.
Gmina opracowuje również projekty, które zostały ujęte w Strategii Województwa Kujawsko
– Pomorskiego m.in. dot.:
- uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę,
- budowa mariny,
- budowa platformy multimodalnej – to rodzaj portu przeładunkowego rzecznego,
- budowa zapory na Wiśle na wysokości Przyłubia (to zadania w dalszej perspektywie
czasowej).
Ponadto posiada opracowany projekt, w partnerstwie ze Starostwem i Województwem na
zadania związane m.in. z budową ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Solec
Kujawski. Wspólny projekt ma większą szansę na otrzymanie dofinansowania. Otrzymanie
dofinansowania pozwoliłoby na dalszą kontynuację budowy ścieżek i połączenie ich z już
istniejącymi.
Bezpieczeństwo na terenie Gminy:
Wyjaśniła, że napady z użyciem noża, które miały miejsce w ostatnim czasie, nie dot.
przypadkowych osób. Na terenie Gminy pojawiły się także dodatkowe patrole policji
z Bydgoszczy. W ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną ilość sprzedaży alkoholu
nieletnim. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami sprzedającymi alkohol
w obecności przedstawicieli policji. Jeśli nie dostosują się do przestrzegania przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. W przeciwnym
wypadku grozi im odebranie koncesji na okres 3 lat.
C. Ball – Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta UMiG – przedstawił mieszkańcom
informacje dot.:
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Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+):
Gmina przystępuje się do opracowania nowej Strategii Miasta i Gminy Solec Kujawski na
lata 2014 – 2020 (+). Zadania, które zostaną ujęte w w/w dokumencie będą miały szanse
otrzymać dofinansowanie z zew. źródeł finansowych.
Gmina przygotowuje propozycje zadań do Strategii Miasta i Gminy Solec Kujawski.
Do 15 kwietnia br. można zgłaszać kandydatury osób chętnych do pracy w Zespole
opracowujących nową Strategię.
Odbywać się będą czynne warsztaty w miesiącu czerwcu i lipcu br. (12 warsztatów). Każdy
z mieszkańców może zgłosić swoje propozycje do Strategii. Następnie w październiku br.
planowane jest poddanie projektu Strategii pod konsultacje społeczne. Jeśli mieszkańcy nie
wniosą uwag, dokument zostanie przedstawiony pod głosowanie Radzie Miejskiej.
Przekształcenie MGPZ:
Z 1 lipca 2013 r. planowane jest przekształcenie Miejsko – Gminnej Przychodni Zdrowia
w spółkę z.o.o ze 100 % udziałem Gminy. Reorganizacja przychodni, również kadrowa ma
wpłynąć na poprawę jakości świadczonych usług. Przekształcenie powinno wpłynąć na
bardziej elastyczne funkcjonowanie przychodni pod względem finansowym. Dyrektor,
pracownicy przychodni, rada społeczna oraz rada miejska pozytywnie zaakceptowała
propozycję przekształcenia.
„Ustawa śmieciowa”:
Z dniem 1 lipca br. wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami. Do 15 marca
br. każdy z mieszkańców miał obowiązek złożyć tzw. deklarację śmieciową. Zaapelował, aby
dopilnować tego obowiązku, gdyż w przeciwnym wypadku Gmina będzie wzywać do
uregulowania. Do 1 lipca br. Gmina w drodze przetargu ma obowiązek wyboru firmy, która
będzie świadczyć usługi związane z wywozem odpadów. Zachęcił do segregacji odpadów,
gdyż w przeciwnych wypadku niesegregujący będą podwójnie obciążeni opłatami za wywóz.
Będzie też więcej punktów do segregacji odpadów.
Jeśli mieszkaniec miał wcześniej podpisaną umowę na wywóz odpadów z inną firmą niż ZGK
to należy taką umowę wypowiedzieć, natomiast w przypadku ZGK nie ma potrzeby
wypowiadania umów, ponieważ prezes podjął decyzję, że od 1 lipca umowy na wywóz śmieci
po prostu przestaną obowiązywać, a zakład nie będzie naliczał opłat i wystawiał faktur.
Dodał również, że jak tylko pogoda pozwoli to rozpocznie się równanie dróg gruntowych na
terenie miasta i gminy.
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K. Wydrzyński – dlaczego stawki za odpady zostały ustalone tak wcześnie, skoro nie została
jeszcze wybrana firma na wywóz odpadów ?
C. Ball – tak nakazują przepisy ustawy, stawki musiały zostać przyjęte przez Radę Miejską
do końca grudnia 2012 r.
T. Substyk – może się zdarzyć tak, że przetarg wygra inna firma niż ZGK, wówczas zakład
będzie zmuszony do zwolnienia pracowników, sprzedaży pojemników itp. Nowa firma, która
wygra przetarg zaoferuje niższą cenę za wywóz, jednak w kolejnych latach będzie mogła tę
cenę podnieść.
Mieszkaniec – Czy trzeba będzie zakupić nowe pojemniki na odpady segregowane ?
C. Ball – odpady będą przez mieszkańców nadal segregowane do worków jak to było
dotychczas.
Dodał, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy wypełnić dwie
deklarację tj. DO- 2 tj. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz DO – 1 Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy.
Ustawa wprowadzająca nowe zasady gospodarowania odpadami ma na celu wyeliminowanie
dzikich wysypisk. Każdy z mieszkańców zostanie objęty jedną wspólną opłatą, dlatego też nie
będzie opłacało się podrzucać śmieci np. do lasu.
P. Pietsch – Czy Gmina posiada, do wglądu projekt budowy drogi szybkiego ruchu na
krajowej „10” ?
T. Substyk – w Wydziale Utrzymania Miasta dostępna jest do wglądu tzw. prezentacja
korytarzowa, która nie jest jeszcze zatwierdzona. Wynika z niej, że w planach jest budowa
drogi szybkiego ruchu z 3 węzłami zjazdowymi – wynegocjowanymi przez Gminę tj. zjazd
koło Drobex – Pasz, zjazd w pobliżu Parku Przemysłowego oraz w pobliżu zbiegu dróg
powiatowej i krajowej „10” w Przyłubiu.
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J. Szewc – autobus szkolny nie przyjeżdża po dzieci, zdarzyło się tak kilka razy, albo
przyjeżdża z opóźnieniem.
T. Substyk – prośba do mieszkańców o zgłaszanie do Gminy tego typu incydentów. Gmina
będzie w tej sprawie rozmawiała z PKS, który wygrał przetarg na dowóz dzieci do szkół.
K. Kliś – prośba, aby w „Soleckich Wiadomościach z Ratusza” obok dyżurów aptek podać
również nr telefonów opieki ambulatoryjnej w godzinach nocnych i week. na ul. Ogrody
w Bydgoszczy.
C. Ball – informacja zostanie zamieszczona w „W z R”.
T. Substyk – Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”, która w ramach kontraktu z NFZ świadczy
usługi związane z bezpłatną, całodobową ambulatoryjną i wyjazdową opieką lekarską
i pielęgniarską również dla mieszkańców naszego miasta. Fundacja znajduje się na ul. Ogrody
w Bydgoszczy. Od 1 stycznia 2013 roku fundacja "Zdrowie dla Ciebie”, a ściślej mówiąc jej
punkty przy ul. Królowej Jadwigi i Witkiewicza, nie mają już umowy z NFZ na nocną
i świąteczną opiekę medyczną. Dlatego też fundacja odwołała się od decyzji NFZ. Czekamy
na wyjaśnienie tej sprawy, jeśli odwołanie fundacji zostanie pozytywnie rozpatrzone wówczas
wrócimy do rozmowy o ewentualnej możliwości utworzenia punktu pomocy ambulatoryjnej
w naszym mieście.
Dodała, że MGPZ boryka się z niedostateczną obsadą lekarzy w przychodni, dlatego też
Dyrektor zatrudnia lekarzy na kontrakty.
Wyraziła nadzieje, że od 1 lipca br. po przekształceniu przychodni poprawi się system
świadczonych usług, system rejestracji pacjentów (z możliwością internetowej rejestracji do
lekarza).
P. Jóźwiak – czy w ramach równania dróg zostanie także wyrównana droga od torów do
osady Grodzyna ? Kiedy zostanie pociągnięta nitka wodociągowa do tej osady ?
C. Ball – sprawdzimy, czy odcinek ten został ujęty do wyrównania.
T. Substyk – wg obliczeń ZGK pociągnięcie nitki do osady wiąże się z bardzo wysokimi
kosztami. Należy poszukać innego rozwiązania. Porozmawiamy w tej sprawie z prezesem
ZGK.
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P.Pietsch – ostatnie porywy wiatru spowodowały uszkodzenie dachu eternitowego, czy jest
możliwość otrzymania dofinansowania do usunięcia tego dachu ?
T. Substyk – niestety nie ma możliwości dofinansowania ze strony Gminy. Gmina nie może
dofinansowywać prywatnych właścicieli gospodarstw domowych, ponieważ grozi to
postępowaniem dyscyplinarnym ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Gmina może dofinansowywać np. stowarzyszenia, w drodze ogłaszanych konkursów. Być
może Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi program
związany z usuwaniem eternitu w prywatnych gospodarstwach domowych.

Zebranie zakończono o godz. 19.00

Sołtys Sołectwa Przyłubie
Jan Ostrowski

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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