PROTOKÓŁ NR II/19
z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo – Makowiska
oraz z mieszkańcami Osiedla Rudy
7 listopada 2019 r.
D. Chojnacki – Sołtys Otorowa – Makowiska oraz J. Kaczmarek – Przewodnicząca
Osiedla Rudy – powitali władze miasta oraz zebranych mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 17.15.
W II terminie zebrania – uczestniczy ogólnie 26 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1

Ad. 2
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – poinformowała, że budżet Gminy na 2020
rok jest w trakcie przygotowywania. Do 15 listopada br. Burmistrz jest zobowiązany przesłać
go do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przekazać Radzie Miejskiej.
Inwestycje planowane na 2020 rok to:
- realizacja 3 projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego tj. strefy wypoczynku i zabawy
na Osiedlu Staromiejskim, utworzenie rodzinnej promenady w Parku Miejskim, utworzenie
kompleksu naturalnych tras rowerowych.
- przebudowa 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 (I etap), kolejny etap to
budowa ścieżki na odcinku od ul. Bydgoskiej w kierunku Otorowa,
- przebudowa ul. Długiej (deszczówka) oraz przebudowa ul. Krótkiej,
- na ukończeniu jest projekt budowy pawilonu szkolnego przy SP Nr 4,
- rozpoczęcie budowy ulic na Osiedlu Leśnym,
- budowa oświetlenia w ul. Średniej w I etapie na odcinku od ul. Powstańców do Parku
Przemysłowego, w II etapie budowa oświetlenia odcinka od ul. Orzechowej do ul.
Powstańców,
- wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na „Makowiance”,
- przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 na potrzeby MGOPS,
Wyjaśniła, że w sprawie budowy promu, to został on zwodowany i mógłby być już u nas
jednak trwają jeszcze prace związane z opracowaniem projektu dojazdów do promu. Bardzo
trudno jest uzyskać decyzje środowiskowe dla tej inwestycji szczególnie że jest to teren
„Natury 2000”. Z pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego informacji wynika, że decyzja
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została wydana, a firma czeka na uprawomocnienie się tej decyzji. Wykonawca został
wyłoniony w drodze przetargu. Po uzyskaniu kompletu pozwoleń ruszą z pracami
budowlanymi.
Pani Burmistrz dodała też, że Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy groty solnej w
Ośrodku Sportu i Rekreacji. W 2020 r. rozpocznie się jej budowa.

Ad. 3.
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 oraz wstępny projekt Statutu Osiedla Rudy.
Po zapoznaniu się z treścią projektu Statutu Sołectwa Przyłubie mieszkańcy jednogłośnie
przyjęli jego treść, nie wnosząc uwag do projektu Statutów.
Wstępny projekt Statutu Sołectwa Przyłubie stanowi - załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu, a wstępny projekt Statutu Osiedla Rudy stanowi – załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
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.
Ponadto Dyrektor WUM przedstawił programy, która Gmina realizuje, skierowane do
seniorów z terenu naszej Gminy m.in. dot. programu bezpłatnych szczepień dla dorosłych
przeciwko pneumokokom, programu zapobiegania upadkom wśród seniorów, gdzie pod
okiem trenera prowadzone są zajęcia gimnastyczne dla osób starszych. W 2020 r. Gmina
planuje wdrożyć projekt dedykowany osobom starszym dot. wprowadzenia tzw. „Bransoletki
życia”. Jest to opaska na rękę z przyciskiem SOS, czujnikami tętna, ruchu i upadku,
umożliwia szybką pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osoby starszej. Nadajnik
wysyła sygnał do centrum operacyjnego. W zależności od sytuacji wzywana jest karetka lub
osoba do pomocy. Urządzenie umożliwia także łatwy kontakt głosowy ratownika z seniorem.
Gmina planuje też wprowadzić tzw. „Koperty życia” czyli kartę, w której podaje się
informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby,
przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki.
Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w
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razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom
socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze.
Ponadto Dyrektor poinformował, że seniorzy z naszej Gminy mają możliwość skorzystania z
tzw. Metropolitalnej Karty Seniora 60 +. W naszym urzędzie są one wydawane w pok. nr 6.
Karta uprawnia do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów projektu. Kultura,
gastronomia, sport, rekreacja i turystyka, medycyna, to niektóre z branż oferujących tańsze
zakupy i usługi posiadaczom karty 60 +.
W sprawie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańcy zauważyli, że
w związku z planowanym wzrostem opłaty, przybędzie więcej dzikich wysypisk np. w lasach.
Jedna z mieszkanek zwróciła się z pytaniem jak wg Gminy będzie wyglądało egzekwowanie
zbiorowej odpowiedzialności za segregowanie odpadów w budynkach wielorodzinnych.
C. Ball – Dyrektor WUM - odpowiedział, że pomysły są na to m.in. zamykanie wiat
śmietnikowych, które są konkretnie przypisane do danego bloku na osiedlu, zatrudnienie
przez spółdzielnie lub zarządców bloków osoby, która dopilnuje aby segregacja odbywała się
prawidłowo. Mieszkańcy powinni wzajemnie siebie pilnować i edukować w tej dziedzinie.
Dodał, że prowadzone są rozmowy z ZGK Sp. z o.o., aby większość odpadów odzyskiwać i
nadawać im tzw. „drugie życie”. Może uda się ruszyć z tą akcją z nowym rokiem.
Dyrektor poinformował ponadto, że mieszkańcy mają możliwość korzystania z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który usytuowany jest na terenie
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przy ul. Targowej 3. Jest on jedynym punktem na
terenie Gminy. Punkt pełni rolę uzupełniającą system selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych i ma wpływ na ograniczenie masy odpadów. Mieszkańcy mają przez to
możliwość pozbywania się odpadów problemowych np. wielkogabarytowych, pochodzących
z frakcji odpadów komunalnych lub niebezpiecznych, opon itp. Punkt czynny jest od
poniedziałku do soboty.
Przypomniał mieszkańcom, że jeśli są świadkami wyrzucania odpadów do lasu, to powinni
zgłosić ten fakt dzwonić na policję pod nr 112. Wyrzucanie śmieci do lasu jest
wykroczeniem, za które grozi kara grzywny.
Mieszkaniec zwrócił uwagę, że ZGK nie przyjmuje do punktu zużytych opon rolniczych.
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że ZGK nie ma obowiązku przyjmowania do
PSZOK zużytych opon rolniczych, ponieważ pochodzą one z działalności produkcyjnej i nie
są to odpady komunalne, dodał, że zgodnie z nowelizacją ustawy zostaną podane do
publicznej wiadomości miejsca gdzie na terenie województwa można oddawać duże opony.
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Ad. 4
Mieszkańcy zgłosili wnioski:
- poinformowania o przebiegu drogi S10, na jakim etapie są uzgodnienia ? Czy prawdą jest,
że trasa przebiegać będzie przez źródliska w Rudach i w Makowiskach ? Jeśli tak, to
zainterweniowanie przez Gminę w celu nie dopuszczenia do wydania takiej opinii przez
Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – odpowiedziała, że od czasu przystąpienia
Gminy do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”, nie odbyło się żadne ze spotkań w tym
temacie. W najbliższych kilku latach droga ta nie jest ujęta w planach finansowych do
realizacji. Podejmiemy rozmowy z GDDKiA oraz z RDOŚ w sprawie wydania decyzji
środowiskowej dla tej inwestycji i poinformujemy mieszkańców o wynikach rozmów. Może
uda się zaprosić Dyrektora RDOŚ na wizytę w terenie.
- szczegółowych informacji na temat planowanej likwidacji linii elektroenergetycznych 220
kV na terenie Makowisk, która z nich zostanie zlikwidowana ? Aktualnie linia 200 kV jest
przez spółkę konserwowana.
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że na pierwszym spotkaniu z przedstawicielami
spółki energetycznej, które odbyło się w związku z planowaną budową linii 400kV
zapewniano, że wraz z budową nowej linii, zostaną zlikwidowane dwie linie 220 kV.
Wstępnie linia 400 kV miała zostać zbudowana w miejscu dwóch linii 220 kV, jednak Gmina
zgłosiła swój sprzeciw i został zmieniony bieg linii 400 kV. Konkretny termin ich likwidacji
nie jest do końca znany, prawdopodobnie nastąpi to w 2020 roku. Na soleckiej stronie
internetowej znajduje się zakładka dot. budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec –
Pątnów.
Pani Burmistrz również obiecała dopytać o w/w sprawę na najbliższym spotkaniu z
przedstawicielami firmy.
- konieczności opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołectwa Otorowo –
Makowiska, ponieważ podziały działek przez pseudo rolników doprowadzają do tego, że
coraz więcej osób z miasta buduje się na terenach rolnych, co jest coraz bardziej kłopotliwe
dla rolników.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – odpowiedziała, że jest to problem, ale w
budżecie póki co nie przewidziano środków na opracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego dla Sołectwa Otorowo – Makowiska.
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Mieszkańcy stwierdzili, że przez to konflikt na linii rolnik – mieszkaniec miasta narasta,
osobom, które budują domy w Otorowie zaczyna przeszkadzać działalność rolnicza. Dlatego
istnieje konieczność prawnych działań np. poprzez podjęcie uchwały, która jasno określałaby,
że teren Sołectwa Otorowo – Makowiska jest terenem typowo rolniczym, bez zabudowy
mieszkaniowej.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – jednak część rolników wyraża chęć dzielenia
swoich gruntów na działki budowlane. Zapewniła, że jeszcze raz obszar sołectwa zostanie
przeanalizowany pod kątem kosztów związanych z opracowaniem planu. Na spotkanie w celu
omówienia planów zagospodarowania sołectwa zaprosimy też mieszkańców sołectwa, po to
aby wspólnie zastanowić się jak tą sprawę rozwiązać.
Dodała, że w chwili, kiedy Rada podejmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego, to wówczas Gmina nie powinna wydawać decyzji o
warunkach zabudowy na tych terenach objętych planem. Stworzy się problem w momencie,
kiedy rolnik posiadający grunty rolne będzie chciał je podzielić na działki o pow. 3.000 m2,
bo w taki sposób grunty rolne można dzielić.
Jeden z mieszkańców zauważył, że luka w ustawie nie zmusza gmin do opracowywania
planów zagospodarowania przestrzennego w określonym czasie, tylko zobowiązuje do
opracowania

studium

zagospodarowania

przestrzennego.

Opracowanie

planu

zagospodarowania przestrzennego uchroni rolników przed dalszym konfliktem osób
napływowych do sołectwa.
Zebranie zakończono o godz. 19.15.
Przewodniczący zebrania
Sołtys – Dariusz Chojnacki

Przewodnicząca Osiedla Rudy –
Jolanta Kaczmarek

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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