PROTOKÓŁ NR 2/19
z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie
odbytego 29 października 2019 r.
G. Świtała – Sołtys Sołectwa Przyłubie – powitał władze miasta oraz zebranych
mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 17.15.
W II terminie zebrania – uczestniczy 14 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2
Ad. 1. B. Białkowska – Z-ca Burmistrza Solca Kujawskiego - poinformowała, że budżet
Gminy na 2020 rok jest na etapie opracowywania. Przedstawiła informację na temat
planowanych inwestycji w 2020 r.:
- przebudowa ul. Leśnej,
- kontynuacja modernizacji i przebudowy budynku nr 4 na Placu Jana Pawła II, łącznie z
przebudową Placu Jana Pawła II (powstanie ok. 30 miejsc parkingowych w „dolince” w
pobliżu Muzeum Solca), na ukończeniu jest dokumentacja, Gmina wystąpi z wnioskami
o dofinansowanie tej inwestycji,
- budowa ścieżki rowerowej, wzdłuż ul. P. Skargi do ul. Długiej,
- termomodernizacja mieszkań komunalnych,
- zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
- na ukończeniu jest projekt budowy pawilonu szkolnego przy SP Nr 4,
- przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, a budynek po MGOPS przy ul. 29 Listopada przeznaczyć na mieszkania
dla osób starszych i samotnych.
Ponadto Z-ca Burmistrza poinformowała, że planowane jest kolejne dofinansowanie do
wymiany pieców oraz, że w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do końca
2019 roku zostanie wykonana analiza jakości powietrza na obszarze Bydgosko-Toruńskiego
Obszaru Funkcjonalnego. Wykonana zostanie analiza jakości powietrza wraz z oceną
napływów emisji zanieczyszczeń oraz niebezpiecznych związków chemicznych (gazów)
uwalniających się w trakcie spalania odpadów, czy zanieczyszczenia nie napływają z
pobliskich Gmin.
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C. Ball – Dyrektor WUM – przedstawił zebranym prezentacje dot. gospodarowania
odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zmian przepisów prawa oraz dot. uchwały
antysmogowej.
Prezentacja stanowi – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Po prezentacji rozwinęła się dyskusja na temat gospodarki odpadowej na terenie Gminy.
Dyrektor dodał, że istnieje potrzeba przeprowadzenia szerokiej edukacji wśród mieszkańców,
aby ograniczyć ilość śmieci. Prowadzimy rozmowy z ZGK Sp. z o.o., aby większość
odpadów odzyskiwać i nadawać im „drugie życie”. Może uda się ruszyć z tą akcją z nowym
rokiem.

Ad.3
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza Solca Kujawskiego – przypomniała, że zaistniała
konieczność uaktualnienia Statutów osiedli i sołectw z uwagi na zmieniające się przepisy
prawne, musimy dostosować Statuty do tych przepisów oraz chcemy w nim zawrzeć wszelkie
uwagi i sugestie ze strony mieszkańców. Przypomniała, że aktualne statuty zostały podjęte w
10.2003 r. Zanim jednak Rada Miejska podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia nowych
statutów, muszą zostać przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedli
i sołectw. Poprosiła Panią B. Grzonę - Górną – Dyrektora Wydziału Administracji
o przedstawienie projektu Statutu Osiedla Staromiejskiego. Po przedstawieniu przystąpimy do
konsultacji społecznych z mieszkańcami, którzy będą mogli wnieść uwagi do projektu
Statutu.
B. Grzona -Górna – Dyrektora Wydziału Administracji – poinformowała, że Burmistrz
Solca Kujawskiego wydał Zarządzenie z dnia 16.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami. Przedstawiła mieszkańcom treść wstępnego
projektu Statutu Sołectwa Przyłubie.
Po zapoznaniu się z treścią projektu Statutu Sołectwa Przyłubie mieszkańcy jednogłośnie
przyjęli jego treść, nie wnosząc uwag do projektu Statutu.
Wstępny projekt Statutu Sołectwa Przyłubie stanowi - załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
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Mieszkańcy zgłosili wnioski dot. m.in.:
- ostatecznego terminu zakończenia wycinki suchych drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej w
Przyłubiu
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że prace związane z wycinką drzew nadal trwają,
poinformowano Gminę, że wraz z początkiem zimy prace powinny zostać zakończone.
- możliwości wyrównania dróg gruntowych, prowadzących do pół, po zakończeniu prac przez
rolników w polu.
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że w budżecie Gminy nie ma już środków
finansowych na równanie dróg w bieżącym roku. Zwrócił się z prośbą, aby zgłosić do Gminy,
jeśli drogi dojazdowe do pól będą faktycznie w bardzo złym stanie.
- zakresu prac remontowych w świetlicy w Przyłubiu, zwrócono uwagę, że koło gospodyń
wiejskich powinno również być na bieżąco informowane o etapach prac, nie tylko sołtys i
rada sołecka.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza – odpowiedziała, że planowana jest wymiana dachu, a
górna część świetlicy ma być wykorzystana na potrzeby koła gospodyń wiejskich, ma zostać
wymieniona podłoga oraz pomalowane zostaną ściany i wymieniona zostanie instalacja. Jak
tylko zostanie przygotowany kosztorys inwestorski, to zostanie ogłoszony przetarg na
wykonawcę robót.
W połowie listopada br. powinien być gotowy wstępny projekt na przebudowę świetlicy,
wówczas zorganizujemy w świetlicy spotkanie z osobami zainteresowanymi i przedstawimy
w/w projekt. Dodała, że rozbudowa świetlicy będzie następować w ramach posiadanych i
pozyskanych środków z zewnątrz.
- kursowania autobusu szkolnego do Przyłubia, autobusy kursują coraz później, dzieci długi
czas przebywają przez to w świetlicy szkolnej, małe dzieci ze starszymi.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza – odpowiedziała, że szkoły planują w świetlicach
szkolnych rozdzielenie od siebie dzieci młodszych od starszych.
- rozważenia możliwości uruchomienia linii podmiejskiej MZK z Bydgoszczy do Solca.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza – odpowiedziała, że są to bardzo dużo koszty dla Gminy
(ok. 100 tys. zł koszt uruchomienia/ m-c). Temat ten był rozważany i prowadzone były w tym
temacie rozmowy z MZK i ze Starostwem Powiatowym.
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- planowanego wykonania chodnika w ul. Parkowej
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza – odpowiedziała, że gmina nie planuje wykonania
chodnika wzdłuż ul. Parkowej
- do jakiego rodzaju pieców planowane jest dofinansowanie ze strony Gminy ?
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że dofinansowanie będzie do pieców gazowych,
elektronicznych i olejowych.
G. Świtała – podziękował zebranym i zakończono zebranie o godz. 18.45.

Sołtys Soł. Przyłubie – Przewodniczący zebrania
Grzegorz Świtała

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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