PROTOKÓŁ NR IV/12
z zebrania Sołectwa Przyłubie
25 października 2012 r.
p. J. Ostrowski – Sołtys Sołectwa Przyłubie – powitał władze miasta oraz zebranych
mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum jest – uczestniczy 12 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2

Ad. 1.
Burmistrz MiG T. Substyk:
– najważniejszą prowadzoną inwestycją w mieście jest budowa tunelu oraz układu
komunikacyjnego w pobliżu tunelu. Termin zakończenia budowy I etapu przewiduje się na
czerwiec 2013 r., niebawem Wykonawca przejdzie z pracami na stronę północną wiaduktu. W
dalszym ciągu nie otrzymaliśmy zagwarantowanych środków finansowych w wysokości 21
mln zł z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ Miasto Bydgoszcz, która jest z naszą Gminą w
projekcie nie ogłosiło jeszcze przetargu na wykonanie Studium Wykonalności. Aby je
otrzymać, to Miasto Bydgoszcz musi ogłosić przetarg na wykonanie Studium Wykonalności
dla projektu, a następnie złożyć wniosek o dofinansowanie, a dopiero potem można składać
wniosek o zaliczkę. Aktualnie Bydgoszcz jest na etapie opracowywania założeń do
przetargu. Liczymy na to, że uda się pozyskać te środki w 2013 r.
Do tej pory faktury opłacamy Wykonawcy ze środków własnych. Liczymy na to, że uda się
pozyskać te środki w 2013 r. II etap projektu związany z wykonaniem parkingów w pobliżu
dworca i torowiska oraz budową Punktu Obsługi Pasażera powinien zostać zakończony do
końca 2014 r. Całkowity koszt budowy to 37 mln zł.
- zakończono budowę II etapu Parku Przemysłowego – teren w pełni uzbrojony wraz ze
ścieżkami rowerowymi – aktualnie trwa rozliczenie finansowe projektu, który finansowany
był w części ze środków unijnych,
- zrealizowano I etap Soleckiego Centrum Kultury, rozbudowano elewacje galerii i kawiarni,
Gmina otrzymała dokumentację techniczną na wymianę instalacji m.in. elektrycznej
wewnątrz budynku,
- rekultywacja terenów po byłej Nasycalni – Gmina we wrześniu br. otrzymała potwierdzenie
o przyznaniu dofinansowania 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
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specjalnie wyhodowanymi bakteriami przez Instytut Geologii, bakteria po zakończeniu
swojego zdania zostanie spalona). Oczyszczanie terenu będzie trwało 2 lata, trwałość projektu
– 5 lat, zostanie posiana trawa na całej powierzchni, a drzewa nasadzone z myślą o dalszym
zagospodarowaniu tego terenu pod sport i rekreacje. W br. powołamy kierownika tego
projektu, a od 2013 r. rozpocznie się już sama rekultywacja.
- budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta – który połączy ze sobą Urząd i jednostki
podległe urzędowi. Powstaną informaty na terenie Gminy, dzięki którym mieszkańcy będą
mieli możliwość bezpośredniego uzyskania niezbędnych informacji. Ogłoszony został
przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta i gminy. Do
26.10.12 r. zostanie wyłoniony Wykonawca. Realizacja w 2013 r.
- realizowana jest inwestycja związana z budową ul. Piastów i ul. Boh. Września. Środki
finansowe na ten cel Gmina otrzymała z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych
w formie 50% dofinansowania. Zakończenie prac powinno nastąpić do połowy listopada br.
- rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Makowiskach,
uporządkowany zostanie parking , zjazd z drogi wojewódzkiej ale tylko na pewnym odcinku
w pobliżu świetlicy wraz z postawieniem barierki ochronnej. Ponadto wcześniej świetlica
została wyposażona w sprzęt komputerowy, sprawdzimy tylko dlaczego nie działa Internet.
- 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. planujemy:
- zakończenie I etapu budowy tunelu,
- realizację inwestycji związanej z budowa sieci szerokopasmowej,
- budowę 2 małych budynków socjalnych przy ul. Toruńskiej,
- partycypację Gminy w kosztach budowy drogi przez Chrośnę w kierunku do Nowej Wsi
Wielkiej wraz z budową ścieżki rowerowej, inwestycja realizowana przez Starostwo
Powiatowe,
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- Gmina wraz ze Starostwem Powiatowym opracowuje koncepcję budowy ścieżek
rowerowych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski – w koncepcji tej przewidziana jest
także ścieżka rowerowa do wsi Przyłubie.
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.
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.
p. A. Tomicki – czy opłata śmieciowa zostanie zróżnicowana na miasto i wieś ? Rolnicy
odpady biodegradowalne wyrzucają na kompostownik.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrz MiG – odpowiedziała, że opłaty będą zróżnicowane dla
tych osób, które segregują odpady i na tych, którzy nie segregują.
Dodała, że Gmina przygotuje, wspólne stanowisko Rady Miejskiej oraz Burmistrza, do
parlamentarzystów z naszego regionu nt. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
publicznego, która zawiera liczne nieścisłości. Ponadto Rada Miejska jednogłośnie poparła
wniosek Rady Miejskiej Inowrocław stwierdzającego niezgodności z Konstytucją RP
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wniosek dotyczy
zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego części ustawy, do której został dodany art. 6,
który nakłada na burmistrza obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych oraz art. 6e, który stanowi, że spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady
komunalne od właścicieli na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze
przetargu. Nowe przepisy ustawy naruszają konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa
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prawnego oraz samodzielności gmin. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych są
zadaniem własnym gmin. Zdaniem Rady Gminy z tego właśnie tytułu powierzenie własnym
spółkom prawa handlowego, realizacji tych zadań nie wymaga stosowania procedur
udzielania zamówień publicznych, pod warunkiem, że spółki te posiadają status komunalnej
osoby prawnej, w której gmina posiada cały kapitał zakładowy oraz, że zostały utworzone w
celu wykonywania określonych zadań gminy.
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
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”.
Przewodniczący RM J. Koszarski – należy pamiętać, że wyłączony zostanie sygnał
analogowy, a nie naziemna telewizja.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrz MiG - poinformowała, że niebawem nastąpi zamknięcie
przejazdów kolejowych na linii Bydgoszcz – Toruń. Tym razem będzie zamknięty przejazd w
Przyłubiu. Ma to związek, jak poprzednie zamknięcia, z rewitalizacją linii kolejowej
prowadzonej przez PKP w ramach projektu szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT – City. Jak
tylko będziemy znali konkretny termin to mieszkańcy i odpowiednie służby ratunkowe
zostaną poinformowane.
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T. Substyk – Burmistrz MiG – rewitalizacja linii kolejowej, prowadzona przez PKP
przebiega sprawnie i szybko dzięki specjalistycznej maszynie. Nie powinny wystąpić z tego
tytułu uciążliwości dla mieszkańców.
B. Białkowska – Z – ca Burmistrz MiG - poinformowała, ze 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.
J. Ostrowski – Sołtys Soł. Przyłubie – Czy Sołectwo otrzyma niewykorzystane środki
finansowe z funduszu sołeckiego ? Środki te przeznaczono zostaną na prezenty gwiazdkowe
dla dzieci z sołectwa.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – środki na upominki dla dzieci będą, musimy
jednak dokonać analizy wydatków i zaplanować kolejne na 2013 r.
T. Substyk – Burmistrz MiG – należy liczyć się z tym, że w budżecie na 2013 r.
zmniejszone zostaną fundusze na sołectwa. Z uwagi, na to, że nie otrzymaliśmy jeszcze
zagwarantowanych środków finansowych na budowę tunelu, to wszelkie inne wydatki są
ograniczane.
p. K.Kliś – może powstanie sieci szerokopasmowej ułatwi mieszkańcom załatwienie
konkretnej sprawy urzędowej np. poprzez Internet. Bo aktualnie, załatwiając sprawę w
Urzędzie, zamiast wypełniania druków na miejscu, musiał podejść osobiści do szkoły po
zaświadczenie, że jego dziecko uczy się w tej szkole.
T. Substyk – sprawdzimy, czy rzeczywiście trzeba było podejść po to zaświadczenie, czy też
pracownik merytoryczny mógł tę sprawę załatwić bezpośrednio w urzędzie.
p. A. Tomicki – czy jest taka potrzeba, aby co roku wypełniać to samo oświadczenie, że jest
się płatnikiem podatku rolnego oraz, że w przeciągu całego roku wykorzystuje przyczepę do
celów rolniczych ?
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B. Białkowska – Z-ca Burmistrz MiG – trzeba wypełniać co roku to samo, mimo że nic się
w tej kwestii nie zmieniło. Tego wymaga ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Mieszkańcy zwrócili uwagę na zły stan głównego kanału. Wymaga on odbudowy i
wyczyszczenia. Jest zamulony i pozarastany.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrz MiG – odpowiedziała, że główny rów należy do Zarządu
Melioracji w Nakle. Zwrócimy się do nich z pisemną prośbą o jego naprawę.
p. B. Dolińska – Radna RM – pilna potrzeba wycięcia drzew rosnących przy drodze we wsi
Przyłubie oraz zwisających gałęzi.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrz MiG – Zarząd Dróg Wojewódzkich przejrzał i zaznaczył,
które drzewa wymagają wycinki. Kiedy to wykonają ? Nie wiadomo. Będziemy monitować
do nich w tej sprawie.
Zebranie zakończono o godz. 19.00

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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