PROTOKÓŁ NR III/12
z zebrania Sołectwa Przyłubie
14 maja 2012 r.
p. J. Ostrowski – Sołtys Sołectwa Przyłubie – powitał władze miasta oraz zebranych
mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum jest – uczestniczy 23 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2
Ponadto w zebraniu uczestniczyli:
1. Teresa Substyk – Burmistrz MiG
2. Barbara Białkowska – Zastępca Burmistrza MiG
3. Jan Koszarski – Przewodniczący Rady Miejskiej
4. Barbara Dolińska – radna RM
5. Tomasz Kuryłowicz - dzielnicowy

Ad. 1.
Burmistrz MiG T. Substyk

– podziękowała zebranym za oddane głosy w wyborach

przedterminowych.
Wyjaśniła, że po ostatniej zmianie budżetu miasta i gminy na 2012 r. dochody kształtują się
na poziomie 80.279,287. Natomiast wydatki kształtują się na poziomie 92.279,287 zł.
Gmina nie osiągnie prawdopodobnie planowanych dochodów, z uwagi na zastój w sprzedaży
majątku Gminy. Dodatkowo nie możemy sprzedawać terenów na Parku Przemysłowym I etap
firmom, ponieważ wg tłumaczeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt PHARE nie
został zakończony w Polsce.
Przedstawiła inwestycje realizowane w 2012 roku.:
- budowa wiaduktu kolejowego w ramach projektu BiT City, to najważniejsza inwestycja
prowadzona w mieście. Wykonawca przygotowuje się do przejścia z budową na stronę
północną.
Ponadto I etap budowy obejmuje również przebudowę ronda i skomunikowanie pobliskich
ulic. W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków finansowych
na modernizację linii kolejowej Bydgoszcz – Toruń, PKP zlikwiduje skrajny peron, co
umożliwi poszerzenie peronu wyspowego z wyjściem z tunelu. Dodatkowo zamontowana
zostanie winda dla osób niepełnosprawnych.
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W II etapie budowy powstanie Punkt Obsługi Pasażera w pobliżu wiaduktu, powstaną
parkingi w pobliżu dworca oraz po obu stronach torowiska, przewidziano również
postawienie kasowników na bilety metropolitarne.
Perony zostaną przedłużone do ul. 22 Lipca.
Zakończenie I etap budowy zaplanowano na koniec 2012 r. lub I kw. 2013 r., natomiast II
etap – do końca 2014r.
Całość projektu (I i II etap) szacowana jest na kwotę 37 mln zł. Dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego – 21 mln zł. Mimo, że środki są zagwarantowane, to Gmina
prawdopodobnie w 2012 r. ich nie otrzyma i nie mamy pewności czy także w 2013 r.
Czekamy na Miasto Bydgoszcz, kiedy ogłosi przetarg na wykonanie Studium Wykonalności
projektu BiT - City, które musi być wspólne dla Bydgoszczy i Solca Kujawskiego.
- budowa II etapu Parku Przemysłowego – dofinansowanie z UE w wysokości 80 % wartości
projektu. Zakończenie prac zaplanowano na pierwszą połowę 2012 roku. Gmina podpisała
pięć umów z firmami chcącymi inwestować na II etapie PP,
- modernizacja Soleckiego Centrum Kultury – dofinansowanie z UE w wysokości 80%,
- budowa sieci szerokopasmowej, Gmina na ten cel otrzymała środki z UE w wysokości 5
mln zł. Rozpoczęcie budowy sieci szerokopasmowej powinno nastąpić w III kw. 2012 r.
łącznie postawieniem informatów,
- budowa 2 budynków socjalnych w każdym po 8 mieszkań,
- przygotowujemy się do uruchomienia przeprawy promowej – Gmina opracowała koncepcję
budowy promu, łącznie z układem komunikacyjnym i koncepcją wykonania mariny. W I
kolejności uruchomiona zostanie przeprawa promowa. Na początku czerwca br.
przedstawimy koncepcję Marszałkowi Województwa, który zadecyduje kto będzie zarządzał
promem. Na pewno Gmina będzie musiała partycypować w kosztach związanych z
uporządkowaniem układu komunikacyjnego, wykonaniem sygnalizacji świetlnej. Marszałek
planuje uruchomienie promu na Święto Województwa w 2014 r.
Dodała, że na lata 2014 – 2020 Unia Europejska przeznaczy dodatkowe środki finansowe i w
ramach tych środków planuje się ma zostać uruchomiony program reaktywacji rzek polskich.
Ma

zostać

uruchomiony Szlak

Batorego

–

środki

finansowe

przeznaczone

na

zagospodarowanie brzegów rzek, przystani. Stąd Gmina opracowała koncepcję mariny, po to
aby być przygotowanym na złożenie wniosku o dofinansowanie.
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B. Białkowska – Zastępca Burmistrza MiG - Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w
wysokości 30 mln zł z UE (tj. 85% dofinansowania) na rekultywację terenów przemysłowych
po byłej Nasycalni. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną przez WFOŚiGW i w
NFOŚiGW znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej zgłoszonych projektów. W maju br.
powinno nastąpić rozstrzygnięcie wyników. Teren ten w przyszłości Gmina planuje
przeznaczyć na cele sportowo – rekreacyjne.
Ponadto w ramach PROW zakończono przebudowę świetlicy w Makowiskach wraz z
wyposażeniem w komputery oraz przebudowa świetlicy we wsi Chrośna. Złożony został
wniosek o wyposażenie bazy noclegowej w meble. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie
wyposażenia kuchni i świetlicy w sprzęt komputerowy we wsi Chrośna oraz na wyposażenie
w komputery świetlicy w Przyłubiu.
Ponadto Gmina otrzymała dofinansowania na naukę pływania dla klas 1-3, a w okresie
wakacyjnym oraz bezpłatne korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież.
Wspólnie z województwem Kujawsko – Pomorskim, Gmina wystąpiła o dofinansowanie
projektu dot. wyznaczenia i oznakowania szlaków rowerowych m.in. od Przyłubia, przez Plac
Jana Pawła, w kierunku Otorowa. Dodatkowo wyznaczyliśmy kilka wiat, na których
rowerzysta będzie miał możliwość odpocząć.
Dodała też, że Gmina wspólnie ze Starostwem Powiatowym opracowała koncepcję ścieżek
rowerowych na terenie miasta na drogach powiatowych i wojewódzkich.
T. Substyk - dążymy do tego, aby powstające odcinki ścieżek rowerowych połączyć w
istniejącymi w jedną całość.
Dodała, że w przyszłości należy opracować projekt na termomodernizację budynku świetlicy
we wsi Przyłubie. Trzeba opracować, żeby być przygotowanym jak ogłoszony zostanie
konkurs o dofinansowanie. Zwróciła się z prośbą do rady sołeckiej, sołtysa o zgłaszanie
propozycji i pomysłów zmiany w świetlicy. Gmina natomiast podpowie jakie są możliwości
realizacji.
A.Siwińska – Czy bilet metropolitalny będzie możliwy do zakupienia na przystanku PKP w
Przyłubiu, jeśli nie ma możliwości dojazdu do Solca ?
T. Substyk – trzeba się zastanowić jak sprawę biletu metropolitalnego rozwiązać na wsiach.
Gmina nie będzie decydować, na jakich przystankach będzie się pociąg zatrzymywał. To leży
w gestii PKP. Zaciągnie informację, czy będzie możliwość zakupienia biletu metropolitalnego
w pociągu.
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Bilet metropolitalny zakupiony na trasę Bydgoszcz – Toruń będzie obowiązywał na całą
komunikację miejską w obu miastach (tzw. transport zintegrowany) i do 2014 r. ma w pełni
funkcjonować.
W 2012 r. Gmina planuje ogłosić przetarg na budowę II etapu wiaduktu – powstaną parkingi,
zadaszenie peronów, zatoczki dla busów.
Mieszkaniec – Czy przewidziano busy do Przyłubia ?
T. Substyk – aktualnie przewoźnicy nie są zainteresowani.
p. Jóźwiak – kiedy zostanie poprowadzony wodociąg do mieszkańców, mieszkających za
stacją PKP ? Czy jest projekt na ten wodociąg ? Znajdują się tam 3 budynki, które łącznie
zamieszkuje 20 osób. Obecnie korzystają oni z jednej, wspólnej hydrofornii. Chodzi o osadę
Grodzyna.
T. Substyk – rozeznamy sytuację i odpowiemy.
p. Jóźwiak – do budynków położonych za stacją PKP prowadzi droga dojazdowa, która jest
bardzo rozjeżdżona przez ciężki sprzęt. Czy droga ta należy do Gminy czy do Nadleśnictwa ?
B. Białkowska – podjedziemy i sprawdzimy.
p. Szewc – rowy melioracyjne we wsi Przyłubie nie są wcale czyszczone, a pracownik UMiG
wzywa do uiszczenia zapłaty.
T. Substyk – wyjaśniła, że pracownik UMiG jest również zatrudniony w Spółce Wodnej.
Gmina nie może interweniować, ponieważ Spółka nie podlega Gminie. Zarządza nią Pan
Pasturczak. Spółka zarządza rowami, natomiast Spółkę nadzoruje Starostwo Powiatowe. To
rolnicy na Walnym Zgromadzeniu wybierają Prezesa.
Gmina przekaże zgłoszone uwagi Panu Pasturczakowi.
p. Szewc – dlaczego nie można wyciąć bez pozwolenia olszyn na swojej posesji ?
B. Białkowska – zgodnie z ustawą o ochronie przyrody zabroniona jest wycinka drzew bez
zgody UMiG. Wycinka bez pozwolenia grozi wysokimi karami finansowymi.
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p. Jóźwiak – źle został wykonany zjazd z krajowej „10” w kierunku do przystanku PKP w
Przyłubiu.
T. Substyk – uwaga ta była już wcześniej zgłoszona do GDDKiA. Wystąpimy ponownie.
p. Siwińska – nie ma możliwości dostania się z dzieckiem do specjalisty – logopedy zarówno
w Przychodni jak również w szkołach. W przedszkolach i w szkołach logopeda nie przyjmuje
dzieci z zewnątrz.
T. Substyk – NFZ nie chce dofinansowywać specjalistów w naszej Przychodni. W sprawie
przyjęcia dziecka przez logopedę, to rozeznamy sytuację czy istnieje taka możliwość. Nie stać
Gminy na finansowanie dodatkowych godz. z logopedii, z uwagi m.in. na fakt, że
Ministerstwo Edukacji obcięło o 1 mln zł subwencję na oświatę.
K. Kliś – Sołectwo posiada mało środków na organizację dożynek gminnych.
J. Ostrowski – prośba o ustalenie terminu dożynek gminnych i powiatowych.
T. Substyk – ustalimy na przyszły tydzień, po spotkaniu z przedstawicielem Starosty. Może
uda się wspólnie zorganizować dożynki gminne z dożynkami powiatowymi. Przeanalizujemy
i poinformujemy o wyznaczonym terminie.
A.Ostrowska – w którym miejscu miałyby się dożynki odbyć ?
T. Substyk – prawdopodobnie na stadionie.
K. Kliś – prośba o wycięcie suchych drzew, rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej. Stwarzają
zagrożenie. W okresie zimowym kilka razy straż pożarna usuwała powalone konary drzew.
B. Białkowska - zgłosimy uwagę do ZDW. Zarządcy dróg co roku przygotowują plan
wycinki drzew na terenie miasta i gminy. Na tej podstawie wydawana jest decyzja na
wycinkę.
A.Ostrowska – często niszczone są zwłaszcza w weekendy słupki pachołkowe przy drodze.
B. Białkowska – zgłosimy do ZDW.
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p. Michałowski – często zdarzają się kradzieże na posesjach we wsi Przyłubie. Prośba o
częstsze kontrole policji.
Osoby na inowrocławskich rejestracjach często podpytują właścicieli posesji o kupno złomu.
Robią rozeznanie co kto ma na posesji.
T. Kuryłowicz – dzielnicowy Komisariatu Policji - temat znany policji, sprawę prowadzi
sekcja kryminalna. Pewne osoby z okolic Rojewa i Osieka zostały zatrzymane w podobnej
sprawie. Prośba do mieszkańców o spisanie nr rejestracyjnych, co ułatwi ewentualne
zatrzymanie złodziei.
K. Wydrzyński – dużo śmieci wywożonych jest bezpośrednio dla lasu.
B. Białkowska – jeśli mieszkańcy są świadkami takiego zdarzenia, to prośba o spisanie nr
rejestracyjnych i przekazanie do UMiG.
M. Przybysz – śmieci, które są zbierane do worków w ramach akcji ekologicznych, potem
długo nie są zabierane z poboczy przez odpowiednie służby porządkowe i są ponownie
rozrywane.
Często kierowcy zatrzymujący się przy drodze, załatwiają potrzeby fizjologiczne, wyrzucają
zużyte pampersy, śmiecą.
B. Białkowska – prośba o spisanie nr rejestracyjnych lub zwrócenie uwagi.
Przypomniała o składaniu wniosków do Gminy przez rolników ubiegających się o
dofinansowanie w wysokości 100 zł na ha zasiewu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
K. Kliś – jak duży będzie prom ?
T. Substyk - prom miałby zabierać 9 samochodów osobowych i 80 osób jednorazowo. Nie
byłby przewidziany dla tirów. Wyładunek i rozładunek trwałby max. 10 min.

J. Ostrowski – podziękował zebranym i zakończono zebranie o godz. 20.00.

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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