PROTOKÓŁ VI/2013
z zebrania sprawozdawczego mieszkańców Osiedla Leśnego
w dniu 09 października 2013 r.
B. Kołota – Przewodnicząca – w I terminie brak wymaganego kworum, termin II zebrania
ustalono na godz. 18.15.
W II terminie – kworum stwierdzono, wg listy obecności w zebraniu uczestniczy 21
mieszkańców – zał. nr 1.
B. Kołota – powitała władze samorządowe. Radnych oraz zebranych mieszkańców
i odczytała porządek obrad – zał. nr 2.

Ad. 1.
T. Substyk - Burmistrz MiG – omówiła tematy związane z realizacją inwestycji na terenie
miasta:
- zakończono i oddano do użytku I etap budowy wiaduktu w ramach projektu BiT City,
czekamy na 22 mln zł zagwarantowane na ten cel z Unii Europejskiej. Do tej pory Gmina
z własnego budżetu zapłaciła za wykonane prace 24 mln zł, do zapłaty pozostało jeszcze
5 mln zł. Wiemy już, że Miasto Bydgoszcz złożyło Studium Wykonalności w Ministerstwie
Transportu i Gospodarki Morskiej. Nie wiemy jednak, czy został właściwie przygotowany.
- do połowy 2015 r. powinno nastąpić zakończenie II etapu projektu BiT City (budowa
parkingu, zadaszenie peronów, budowa Punktu Obsługi Pasażerów, winda spod tunelu,
wychodząca na peron wyspowy, perony zostaną podwyższone do wysokości podłóg
szynobusu, bilet metropolitarny) – przygotowujemy przetarg na dokumentację projektową.
Dodała, że Ministerstwo Transportu wystąpiło do UE z wnioskiem o zwiększenie
dofinansowania do 80 % wartości projektu BiT City. Czekamy na informacje.
Po tunelem swobodnie przejeżdża straż pożarna oraz autobusy miejskie. Pod wiaduktem nie
może przejechać transport ciężki, który od wielu już lat ma zakaz wjazdu do centrum miasta,
- budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta, wybudowano już serwerownię oraz 77
studzienek kablowych, kable poprowadzono także pod tunelem, aby w przyszłości
wykorzystać je do założenia monitoringu oraz TV Solec na osiedlu leśnym. Dofinansowanie
z UE – 5 mln zł,
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- z Ministerstwa Edukacji udało się pozyskać środki finansowe na remont sali gimnastycznej
w SP Nr 4,
- na ukończeniu jest budowa 2 budynków socjalnych przy ul. Toruńskiej,
- rozpoczęto prace związane z rekultywacją terenów po byłej Nasycalni – w Polsce jest to
pierwszy taki teren po Nasycalni, który zostanie poddany rekultywacji. Przetarg wygrała
firma z Poznania, która przystąpi do prac m.in. tzw. prania skażonych gruntów metodą mech.
– biologiczną, ziemia będzie pryzmowana i zostanie wykorzystana na „górę saneczkową”. Na
terenie zamontowane zostały piezometry, badające jakość skażonego gruntu oraz wód
gruntowych,
- w 2014 r. planujemy odbudowę nawierzchni ul. 23 Stycznia – trwają rozmowy z Zarządem
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sprawie finansowania kosztów odbudowy,
- opracowanie sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy,
Dodała też, że Rada Miejska na poprzedniej sesji podjęła Uchwałę dot. wyrażenia zgody na
przekształcenie Miejsko – Gminnej Przychodni Zdrowia w spółkę z o.o. ze 100 % udziałem
Gminy. Dzięki czemu przychodnia będzie mogła m.in. rozbudować bazę rehabilitacyjną, a z
wypracowanych zysków z POZ uruchomić całodobową opiekę ambulatoryjną.

Ad. 2.
W. Kornatowski – na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Ugory brakuje przejścia dla
rowerzystów. Są namalowane białe linie, a nie ma namalowanych pasów. Chodniki na ul.
Leśnej są w bardzo złym stanie.
C. Ball – Dyrektor WUM – na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Ugory, firma budująca wiadukt
kolejowy wykona poprawki nawierzchni związane ze złym odprowadzaniem wody. Dlatego
nie malował pasów przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej. Do połowy listopada Firma ma
wykonać prace i wtedy uzupełni brakujące pasy. Niemniej oznakowanie znakami pionowymi
istnieje i jest to przejście rowerowo – piesze zgodne z organizacją ruchu.
T. Substyk – Burmistrz MiG – ul. Leśna jest drogą wojewódzką i należy do Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Z roku na rok coraz mniej środków finansowych przeznaczają na remonty
swoich dróg.
Ul. Garbary także wymaga wyremontowania. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z ZDW
w Bydgoszczy.
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Przygotowujemy pismo popierające apel Prezydenta Inowrocławia, który skierował do
senatora

RP

Jana

Rulewskiego,

w

związku

z

podjęciem

przez

Sejm

ustawy

z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych. W ocenie Pana
Prezydenta jak i wielu samorządowców procedura określona w art.1 pkt 2 tej ustawy może
rodzić sytuacje konfliktowe między poszczególnymi zarządcami dróg. W praktyce zapisy
nowelizacji ustawy będą oznaczać przekazywanie dróg problemowych tzw. "śmieci" w złym
stanie technicznym zarządcom dróg niższej kategorii. Ostatecznie koszty tej zmiany poniosą
gminy, którym przybędzie kolejnych kilometrów zniszczonych dróg bez możliwości
uzyskania dodatkowych środków na ten cel. Ustawa nie wskazuje źródła finansowania
utrzymania przez gminę przekazywanych odcinków dróg. Tym samym, w związku z tą
regulacją, w grę może wchodzić naruszenie samodzielności finansowej gmin, z uwagi na
niedostosowanie części udziału w dochodach publicznych do nałożonych zadań. W ocenie
Prezydenta Inowrocławia projekt ustawy narusza art. 165 Konstytucji RP, tj. zasadę
samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.
J. Mosakowski – głębokie dziury w ul. Zbożowej (odcinek gruntowy), w dniu dzisiejszym
stan się poprawił z uwagi na rozpoczęte równanie.
Czy firma wykonująca, tylko zasypie dziury, czy będzie także wyrównywała tę drogę ?
C. Ball – Dyrektor WUM – po wykonaniu równania, zostanie ona jeszcze utwardzona
walcem.
B. Kołota – w związku z rozpoczęciem od 1.10.13 r. wyrównywania dróg na terenie miasta
i gminy, zwróciła się z prośbą do Dyrektora WUM, o przedstawienie harmonogramu
Przedstawił zebranym kolejność ulic, które będą równane na Osiedlu Leśnym (tj. ul. Prosta,
Zbożowa, Wiejska, Łąkowa, Tęczowa, Strumykowa, Orzechowa, Brzozowa, przesmyk Prosta
– Błonie, Barwna, Cicha, Kolorowa. Następnie równana będzie droga we wsi Chrośna i jeśli
wystarczy środków finansowych to firma powróci na osiedle leśne wyrównać następne ulice
gruntowe.
T. Substyk – Burmistrz MiG – dodała, że w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec
Kujawski na lata 2014 – 2020 (+) została ujęta budowa nawierzchni ulic na osiedlu leśnym.
O ile uda się pozyskać zagwarantowane środki finansowe z UE na budowę tunelu, to w
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budżecie Gminy na 2014 r. trzeba będzie zarezerwować środki na przygotowania
dokumentacji projektowej tych ulic.
N. Sieracka – jaka byłaby to kwota zarezerwowana ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – odpowiedziała, że ok. 300 – 400 tys. zł (przy utwardzeniu
ok. 10 km dróg).
K. Firgolski – wraz z rozbiórką tymczasowego przejścia dla pieszych, rozebrano trzecie
przejście między peronami. Czy jest szansa na przywrócenie tego przejścia do czasu
zakończenia budowy II etapu projektu BiT City ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – porozmawia z PKP, co da się zrobić, aby ułatwić przejście
podróżującym.
K. Firgolski – prośba o uporządkowanie terenu cmentarza przy ul. Piaskowej. Często spotyka
się w tym miejscu młodzież, pijąca alkohol. Zaśmiecają ten teren. Do kogo należy ten teren ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – teren cmentarza w części należy do kościoła pw.
św. Stanisława, a w części jest to teren gminny. Zwróciła się do policji, o częstsze kontrole
w tym rejonie, szczególnie w week.
Dodała, że mimo, iż każdy mieszkaniec objęty jest jedną i tą samą opłatą śmieciową, to nadal
śmieci wywożone są do lasów. Jest to niezrozumiała praktyka.
P. Grzegorzewski – dzielnicowy Komisariatu Policji – przekaże sugestię Komendantowi.
Temat ten jest policji znany.
K. Firgolski – prośba, do mieszkańców z górnej części osiedla leśnego o wyprowadzanie
psów na smyczy i w kagańcu. Psy biegające luzem stanowią zagrożenie zwłaszcza dla dzieci.
B. Kołota – prośba do mieszkańców, aby mieli większa odwagę zwracać uwagę sąsiadom,
którzy nie sprzątają odchodów po swoich czworonogach
F. Szafranek – Czy na terenie miasta przewidziano budowę szalet miejskich ?
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T. Substyk – Burmistrz MiG – toalety powstaną wraz z budową Punktu Obsługi Pasażerów
(prawdopodobnie będą całodobowe, odpłatne, to jeszcze kwestia do przedyskutowania).
M. Czyżewski – prośba o częstsze kontrole prędkości przez policję z ruchu drogowego w ul.
Leśnej.
P. Grzegorzewski – dzielnicowy Komisariatu Policji – przekaże prośbę komendantowi.
B. Kołota – Czy przetarg na równanie dróg, obejmuje także odśnieżanie tych dróg ?
C. Ball – Dyrektor WUM – przetarg obejmuje tylko równanie i nawożenie odpowiednim
materiałem. Nie obejmuje natomiast odśnieżania.

Ad. 3.
C. Ball – Dyrektor WUM - zaprezentował mieszkańcom projekt Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+). Przedstawiła m.in. analizę SWOT – mocne
i

słabe

strony

naszej

Gminy,

analizę

problemów,

harmonogram

działań

w okresie realizacji strategii 2014 – 2020 (+).
Dodał,

że

projekt

zostanie

udostępniony

na

stronie

internetowej

pod

adresem

www.bip.soleckujawski.pl w celu zapoznania się z nim w całości. Do końca października br.
zbieramy informacje, uwagi, sugestie do projektu Strategii i do końca listopada br. projekt
zostanie ponownie zamieszczony na stronie BIP. Natomiast na grudniowej sesji dokument
zostanie przedstawiony Radnym RM pod głosowanie.
Zapisane z projekcie Strategii zadania dają realną szansę na ich realizacją w przyszłości.
T. Substyk – Burmistrz MiG – dodała, że niektóre zadania dot. naszej Gminy ujęte zostały
m.in. w Strategii Województwa Kujawsko – Pomorskiego (przeprawa promowa przez Wisłę
poniżej Torunia) oraz w tzw. kontrakcie terytorialnym (budowa platformy multimodalnej).

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska

Przewodnicząca Zarządu OL
Beata Kołota
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