PROTOKÓŁ NR VII/14
z zebrania z mieszkańcami Osiedla Leśnego
24 marca 2014 r.
B. Kołota – Przewodniczący Zarządu Osiedla Leśnego – powitała władze miasta oraz
zebranych mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak. Kolejny termin zebrania zaplanowano o godz. 18.15.
W zebraniu uczestniczy 21 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2

Gospodarka odpadami:
C. Ball – Dyrektor WUM – przypomniał, że Gmina zgodnie z nowelizacją ustawy,
wprowadziła nowe zasady gospodarowania odpadami. Dodatkowo od 1 marca 2014 r.
wprowadzono dodatkowy – pomarańczowy worek i pojemnik odpowiednio oznakowany do
segregacji butelek PET. Dodał również, że Rada Miejska obniżyła stawki za wywóz odpadów
z 9,50 zł do 9,00 zł. Po roku obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami,
Gmina dokona analizy wydatków i przychodów z tytułu opłat za wywóz odpadów. Aktualnie
trwa kampania promocyjna, rozdawane są ulotki dot. gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie naszej Gminy, mająca na celu uświadomienie mieszkańcom jak
ważne jest segregowanie odpadów.
Dodał, że wszelkie kłopotliwe odpady typu opony, oleje silnikowe, smarowe, opakowania po
farbach można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Targowej 3.
J. Gapski – Prezes ZGK Sp. zo.o. – poinformował, że zakład wygrał przetarg na wywóz
odpadów na okres 3 lat. Zdecydowano się również segregować popiół, po to aby nie ponosić
większych kosztów za wywóz popiołu razem z odpadami zmieszanymi na wysypisko śmieci.
W domach jednorodzinnych segregacja jest prowadzona w sposób właściwy. Czego nie
można powiedzieć o domach wielorodzinnych. W tym przypadku często w pojemnikach do
segregacji, znajdują się odpady zmieszane. Trzeba uświadamiać mieszkańców jak ważne jest
segregowanie odpadów. W tym celu przygotowano ulotki informacyjne, które powinny
dotrzeć do każdej rodziny.
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K. Zakrzewski – to może należy w domach wielorodzinnych podnieść opłatę do 19 zł, to
wówczas mieszkańcy nauczą się segregować odpady.
J. Gapski – Prezes ZGK – nie chcemy od razu podnosić opłat. Chcemy dać czas, aby
mieszkańcy nauczyli się segregacji, mają temu służyć i ulotki informacyjne i bezpośrednie
rozmowy z mieszkańcami.
K. Zakrzewski – prośba o zmobilizowanie właściciela pustostanu przy ul. Błonie 27 do
uporządkowania tej posesji. Wokół tego domu zrobiło się wysypisko śmieci, w środku tego
pustostanu spotyka się młodzież pijąca alkohol. Kilka razy doszło tam do podpalenia. Zwrócił
się w tej sprawie do Urzędu, jednak pracownicy nie podjęli stosownych działań w tym
temacie.
p. Kalociński – prośba o przegląd posesji przy Prostej 2. Posesje porastają chwasty i dzikie
krzewy. Nikt nie dba o czystość.
K. Firgolski – Czy ZGK ograniczyło ilość wydawanych worków do segregowania np.
odpadów plastikowych ? Pracownicy zakładu zabierają z posesji 2 lub 3 worki zapełnione,
a zostawiają tylko jeden pusty worek do segregacji.
J. Gapski – Prezes ZGK Sp.z o.o. – zakład nie ogranicza ilości wydawanych worków do
segregacji. Pracownicy zostawiają tyle nowych worków ile zabierają zapełnionych. Zawsze
można otrzymać dodatkowe worki w ZGK. Proszę o zgłaszanie przypadków niedostarczenia
worków.
K. Firgolski – podobnie jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,
skarżą się oni, że pracownicy ZGK zabierają np. od właścicieli sklepów 5 pełnych worków po
plastikach, a zostawiają tylko 1 worek. Informują przy tym, że jeśli chcą większą ilość
worków to powinni sobie zakupić.
J. Gapski – Prezes ZGK Sp.z o.o. – nie jest to prawdą, zakład nie sprzedaje worków. Zwróci
uwagę pracownikom zakładu.
W. Lewandowski – najlepszą metodą jaką zakład stosował do tej pory było zostawianie tylu
nowych worków ile pracownicy zabierali pełnych.
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J. Gapski – Prezes ZGK Sp.z o.o. – metodę tą zakład nadal stosuje, upomni pracowników
aby zostawiali więcej worków do segregacji.
Dodatkowo zwrócił się z prośbą do mieszkańców o nie wystawianie pustych lub zapełnionych
tylko do połowy worków na butelki PET. Wystawić worek przy następnym odbiorze,
pracownicy na pewno zabiorą zapełniony worek.
T. Substyk – Burmistrz MiG – przypomniała, że jeśli pracownik urzędu nie zareagował
odpowiednio na prośbę petenta, to zawsze można się zgłosić do Pani Burmistrz, która jest do
dyspozycji mieszkańców w każdy wtorek. W sprawie posesji przy Błonie 27, Gmina może
jedynie wysyłać pisma do właściciela o uporządkowanie posesji. Sprawdzi czy pracownik
urzędu wysłał stosowne pismo do właściciela w/w posesji. Wystosujemy w tej sprawie pismo
do nadzoru budowlanego.
K. Zakrzewski – prośba o częstsze patrole policji tej posesji.
sierż. szt. P. Grzegorzewski – dzielnicowy komisariatu policji – policja zna ten temat,
sprawdza często tę posesję. Właściciel mieszka poza naszym województwem.
K. Frasz – ustalił, że właściciel mieszka pod Warszawą.

Ad. 1.
T. Substyk – Burmistrz Miasta i Gminy:
- 3012.2013 r. wpłynęła I transza pieniędzy w wysokości 8,5 mln zł, w ramach projektu BiT
City na budowę tunelu. Gmina spłaciła w całości faktury Wykonawcy oraz 6 mln zł I raty
kredytu. Do spłaty została kolejna i ostatnia rata kredytu. Czekamy na kolejne transze. Całość
dofinansowania zadania to ok. 21 mln zł. Niedawno otrzymaliśmy kolejne 1,2 mln zł.
- dochody Gminy w 2014 r. kształtować się będą w wysokości 89.577,279 zł, natomiast
wydatki w wysokości – 78.574,287 zł,
- w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, kwota przeznaczona na realizację
inwestycji musi być w takiej wysokości jak dochód pochodzący ze sprzedaży majątku gminy,

Inwestycje w 2014 roku:
- realizacja II etapu projektu w ramach Szybkiej Kolei Metropolitarnej - BiT City – budowa
Punktu Obsługi Podróżnych, zadaszenie peronów, poszerzenie peronu 2 (tzw. peron
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wyspowy), winda wychodząca spod tunelu na peron wyspowy. I przetarg został
unieważniony, powodu zbyt wysokich koszt ów zaoferowanych przez Wykonawcę.
- kontynuujemy budowę sieci szerokopasmowej na terenie miasta – włączenie w sieć
wszystkich instytucji publicznych, powstanie informatów na terenie Gminy,
- oddano do użytku 2 budynki socjalne przy ul. Toruńskiej,
- w grudniu 2013 r. Rada Miejska przyjęła „Strategię Rozwoju Solca Kujawskiego na lata
2014 – 2020 (+). Większość zadań ujętych w tym dokumencie ma na celu polepszenie życia
mieszkańców. Najważniejszym zadaniem ujętym w Strategii jest budowa platformy
multimodalnej, która miałaby zostać sfinansowana bezpośrednio z rządowych pieniędzy. Nie
wiemy czy powstanie konkretnie w Solcu, ale dużo się o tym mówi, że tak. Kolejne zadania
ujęte w Strategii to przeprawa promowa przez Wisłę, Gmina Solec przygotowała koncepcję,
która została przedstawiona Urzędowi Marszałkowskiemu.
- Gmina przygotowuje się do tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w nowym
okresie finansowania 2014 – 2020. W ramach ZIT Pani B. Białkowska – Z-ca Burmistrza
przygotowała szereg projektów, które chcemy realizować zgodnie z przyjętą Strategią
Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+). Jednym z ważniejszych
projektów jest właśnie budowa portu multimodalnego i przeprawa promowa na Wiśle. Nasze
projekty zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego i Miasta
Bydgoszcz,
- Gmina dofinansuje w 2014 r. do zakupu samochodu dla policji (w wysokości 50% jego
wartości),
- w budżecie Gminy na ten rok zaplanowano niewielką kwotę na opracowanie dokumentacji
dróg i ulic na osiedlu leśnym.
P. Kaszewicz – od wielu lat mieszkańcom ul. Prostej obiecuje się utwardzenie tej ulicy, bez
konkretnych rezultatów. Wyrównywanie tej ulicy nic nie daje, ponieważ po opadach deszczu
tworzą się koleiny, droga jest wyjeżdżona, nieprzejezdna. Kierowcy często chcąc ominąć
dziury poruszają się blisko ogrodzenia jej posesji. Obawia o swój płot. Mieszkańcy ul. Prostej
chcą usłyszeć konkretny termin utwardzenia tej ulicy.
P. Kuczkowski – Burmistrz MiG A. Nawrocki jeszcze przed budową tunelu obiecał
utwardzić ul. Prostą.
T. Substyk – Burmistrz MiG – wiele ulic na terenie naszej Gminy nie jest jeszcze
utwardzona. Gmina nie ma wystarczających środków finansowych na utwardzenie ich
wszystkich. Realizacja inwestycji to kwestia wyboru, co w pierwszej kolejności. Pojawiła się
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jedyna i niepowtarzalna szansa na budowę tunelu i włączenia naszej Gminy w projekt Bit
City. Skorzystaliśmy z tej szansy, dzięki temu mamy wiadukt. Stąd też plany dot. utwardzenia
ulic na osiedlu leśnym zostały przesunięte na późniejszy termin.
Po spotkaniu z pracownikami wydziału inwestycji ustalono, że Gmina opracuje dokumentację
na utwardzenie wszystkich ulic na osiedlu leśnym, jednak w pierwszej kolejności
zaprojektowane i wykonane zostaną ulice: Prosta, Zbożowa, Wiejska, następnie Łąkowa,
Błota, aż do krajowej „10”.
Do tej pory możemy jedynie tymczasowo równać drogi gruntowe. Niestety na remonty dróg
osiedlowych nie można pozyskać dofinansowania z UE.
C. Ball – Dyrektor WUM – w pierwszej kolejności w ul. Prostej powinna zostać wykonana
kanalizacja deszczowa, ponieważ woda opadowa nie ma gdzie odpływać, większość posesji
ma podwyższony teren wzdłuż ogrodzenia.
K. Zakrzewski – na jaki cel Gmina przeznacza środki finansowe pochodzące z podatków ?
Podatki w naszej Gminie są jednymi z wyższych, a opłaty za wodę i ścieki wyższe od
obowiązujących w Bydgoszczy.
T. Substyk – Burmistrz MiG – gminne środki finansowe przeznaczone są m.in. na oświatę
(subwencja rządowa jest niewystarczająca), na oświetlenie miasta, utrzymanie porządku
w Gminie, na wywóz odpadów na wysypisko, na zadania zlecone Gminy jak np. na dowody
osobiste, pracę USC, na zakup koszy ulicznych itp.
J. Gapski – Miasto Bydgoszcz ma wyższe opłaty za wodę niż nasza Gmina. Dodał, że w tym
roku opłata za wodę i ścieki utrzymała się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
K. Zakrzewski – Czy Gmina planuje rewitalizacje Placu Jana Pawła II ? Obecnie nie stanowi
on wizytówki Solca. Czy można odnowić te kamienice w ramach środków z UE ? Może
zastosować ulgi w podatkach dla właścicieli tych kamienic, a oni w zamian by je
wyremontowali ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – Gmina przygotowała projekt dot. rewitalizacji rynku,
a dofinansowanie miałoby pochodzić z UE. Czekamy na ogłoszenie stosownych konkursów.
Dodała, że Gmina nie może dofinansowywać remontu budynku należącego do prywatnego
właściciela.
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H. Kaszewicz – zakazać tzw. sklepom z używaną odzieżą wywieszania odzieży na zewnątrz
sklepu. Szpeci to rynek.
T. Substyk – Burmistrz MiG – zastanawiamy się wspólnie z prawnikami jak ten problem
rozwiązać. Czy zakaz ten można potraktować jako prawo miejscowe. Wówczas zakaz ten
obejmowałby wszystkich właścicieli sklepów.
K. Frasz – zaproponował, aby zarząd osiedla leśnego wraz z mieszkańcami wzięli sprawy
w swoje ręce i sami z własnych środków i własnymi siłami utwardzili ul. Prostą np. poprzez
wyłożenie go tłuczniem. Sam zaoferował spora sumę pieniędzy na ten cel. Zacząć działać,
a nie kolejny rok tylko o tym mówić.
Ile Gmina co roku płaci za równanie dróg ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – można podjąć wspólne działania w ramach tzw. inicjatyw
społecznych. Gdzie w realizację konkretnej inwestycji zostaliby zaangażowani zainteresowani
mieszkańcy, organizacje pozarządowe przy pomocy finansowej Gminy. Musi jednak zostać
opracowany projekt uchwały Rady Miejskiej wraz z regulaminem, ze wskazaniem
konkretnych środków finansowych oraz na jakie cele miałyby one zostać wydatkowane.
J. Łukasik – odkąd ul. Średnia została utwardzona, mieszkańcy zaczęli uskarżać się na
wzmożony ruch przeładowanych samochodów ciężarowych, które do tego poruszają się
z dużą prędkością. Mieszkańcy obawiają się o swoje domu, które jeszcze trochę i zaczną
pękać.
M. Olędzki – w sezonie grzewczym, na osiedlu leśnym jest bardzo zanieczyszczone
powietrze, unoszący się smog uniemożliwia oddychanie. Czy Gmina ma jakikolwiek prawne
możliwości kontrolowania mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy w sposób nie
uczciwy palą w piecach np. plastik, trując przy tym innych mieszkańców osiedla ? Czy
Gmina ma w planach przeprowadzenie badania jakości powietrza w sezonie zimowym ?
Zaproponował, aby ul. Prostą utwardzić płytami podobnymi do tych, które znajdują się na
odcinku drogi od ul. Żeglarskiej do Wisły.
T. Substyk – Burmistrz MiG – odpowiedziała, że są to bardzo trwałe płyty położone na
solidnej podbudowie, jednak bardzo drogie.
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C. Ball – Dyrektor WUM – nie ma prawnych uregulowań, które pozwoliłyby pracownikowi
urzędu

wejść

na

teren

prywatnej

posesji

i

skontrolować

czym

pali

w piecu. Jeśli mamy zgłoszenie np. od sąsiada, że dana osoba spala plastiki w piecu, to Gmina
może jedynie wezwać pisemnie do zaprzestania stosowania tego typu praktyk lub zwrócić się
z prośbą do policji. Gmina nie może też zlecić przeprowadzenia badań prywatnych kominów,
może to tylko wykonać Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
Mieszkaniec – może należy skuteczniej karać mandatami tych co trują lub upominać, aby
zaprzestali takiej praktyki.
sierż. szt. P. Grzegorzewski – dzielnicowy komisariatu policji – dodał, że policja może
sprawdzać właściciela i to czym pali w piecu tylko na podstawie zapachu. Nie jest to jednak
żaden dowód do ukarania np. grzywną.
Beata Pietruszyńska - dodała, że jako Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego zajmowała się w/w tematem. Komisja wnioskowała, aby w budżecie
Gminy zarezerwować odpowiednią kwotę na badania. Jednak właściciel posesji musi wyrazić
zgodę na wpuszczenie do domu osoby chcącej przeprowadzić badania. Wiadomo, że osoby,
które trują i palą w piecach nie tym co powinny, nie wpuszczą nikogo na swoją posesję. Sam
zapach nie jestem żadnym dowodem. Potrzebne jest przeprowadzenie pomiarów polegających
m.in. na pobraniu wymazu z komina. Sytuacja jest trudna do zweryfikowania, bez prawa
kontroli. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie możemy również podać do
publicznej wiadomości personaliów osoby trującej ani nawet ulicy i numeru posesji.
Mieszkaniec – Czy krajowa „10” jest źle oznakowana ? Kierowcy tirów często zatrzymując
się w ul. Średniej pytając jak dojechać do Parku Przemysłowego.
C. Ball – Dyrektor WUM – oznakowanie dot. zjazdu z krajowej „10” do Parku
Przemysłowego jest prawidłowe. Kierowcy tirów często wybierają skróty, wjeżdżając na
teren miasta lub też błędnie prowadzą ich GPS – y.
K. Firgolski – poruszył temat dzikich wysypisk na osiedlu leśnym. Wielokrotnie zarząd
zwracał się z prośbą o wysłanie przez Urząd pisemnych zawiadomień do właścicieli
prywatnych terenów, na których powstają te dzikie wysypiska. Do tej pory nie zostało to
posprzątane.
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T. Substyk – Burmistrz MiG – nowe zasady gospodarowania odpadami miały na celu
likwidację dzikich wysypisk. Niezrozumiałe jest, że mimo iż wszyscy mieszkańcy zostali
objęci jedną, wspólną opłatą za wywóz odpadów, to i tak liczba dzikich wysypisk nie
zmniejszyła się.
C. Ball – Dyrektor WUM – dodał, że mieszkańcy Soł. Kujawska wzięli sprawę w swoje ręce
i osobiście posprzątali lasek znajdujący się na terenie sołectwa. ZGK dostarczyło worki
i zaoferowało odbiór odpadów.
p. Kalociński – Kto był inicjatorem wyremontowania przyjścia kolejowego w pobliżu
cmentarza ? Mieszkańcy są zadowoleni, że zostały położone nowe płyty, ułatwiające przejście
pieszym.
T. Substyk – Burmistrz MiG – dokonało tego PKP w ramach prowadzonej rewitalizacji
torów kolejowych na odcinku Bydgoszcz – Toruń. Nie było to jednak w planach,
prawdopodobnie wykonali to z rozpędu. Jest to niebezpieczne przejście, a będzie jeszcze
niebezpieczniej kiedy na tym odcinku zaczną kursować szybkie pociągi.
Beata Kołota – podziękowała mieszkańcom za dary, które przekazali pogorzelcom. Rodzina,
której spalił się cały dobytek, nie spodziewała się takie odzewu.
Z uwagi, że 31.05 i 1.06 br. w naszym mieście odbędą się regaty żeglarskie, dlatego piknik na
osiedlu leśnym odbędzie się 7 czerwca br., na którym zarząd osiedla zaproponuje
mieszkańcom, na wzór Soł. Kujawska wspólne posprzątanie osiedla oraz inne propozycje
inicjatyw społecznych dot. osiedla leśnego.
Pani B. Kołota zasygnalizowała potrzebę postawienia ławeczek m.in. w ul. Leśnej, potrzebę
naprawienia ubytków w chodnikach wykonanych z kostki brukowej oraz w asfalcie, zgłosiła
problem zapadających się studzienek w ul. Leśnej.
T. Substyk – Burmistrz MiG - ul. Leśna wymaga remontu, jest to droga wojewódzka.
Zaproponowała Marszałkowi, że Gmina przejmie tę drogę na własność ale po jej uprzednim
wyremontowaniu. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Remontu wymaga też ul. 23
Stycznia, Garbary, Toruńska.
Beata Kołota – z uwagi na fakt, że mieszkańcy wydeptali skrót przez trawnik, prowadzący za
tunelem do marketu Netto, to zwróciła się z prośbą o utwardzenia tego kawałka odcinka
kostką brukową.
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T. Substyk – Burmistrz MiG – uwzględnimy do realizacji.
Beata Pietruszyńska – podobnie utwardzenia wymaga niewielki odcinek w pasie trawy koło
marketu „Biedronka”.
T. Nyc – Dlaczego protokoły z obrad sesji RM otwierają się na stronie BIP po dłuższym
czasie

?

Protokoły

opublikowane

są

w

BIP

z

opóźnieniem

po

sesji

RM.

W „Wiadomościach z Ratusza” pod streszczeniem z obrad sesji zawarta jest informacja, że
protokół z sesji dostępny jest na stronie BIP, po czym okazuje się że jeszcze nie został
opublikowany w BIP.
Dlaczego w pierwszej kolejności został opublikowany protokół z XXXVIII sesji RM,
a później z XXXVII ?
Beata Pietruszyńska – wyjaśniła, że w związku z pojawiającymi się coraz częściej
informacjami zamieszczanymi przez niektóre osoby na portalach społecznościowych, często
krytykujących lub wyśmiewających pracę Rady Miejskiej oraz podawanie nierzetelnych
informacji z obrad sesji, Radna zaproponowała na jednej z sesji, aby przez opublikowaniem
protokołu z sesji został on przesłany do wszystkich radnych w celu weryfikacji wypowiedzi.
Stąd też wydłużył się czas związany z publikacją protokołów w BIP - e.
C. Ball – Dyrektor WUM – dodał, ze rzecznik prasowy „Wiadomości z Ratusza” oddzielnie
nagrywa przebieg sesji i relacjonuje jej przebieg swoim torem, niezależnym od protokolantki.
Katarzyna Ciudzińska – zasugerujemy rzecznikowi, aby zmienił treść informacji
n.t. publikacji protokołu w BIP, tak aby nie wprowadzać w błąd czytelników prasy.
Protokół z XXXVIII sesji został opublikowany wcześniej, ponieważ była to sesja
nadzwyczajna, która zawierała tylko jeden punkt. Natomiast protokół z XXXVII był obszerny
i został przekazany do weryfikacji 15 radnym RM. Stąd też wydłużył się czas jego publikacji.
Nie jest określone w jakim terminie musi zostać sporządzony protokół z sesji RM.
p. Kalocińska – prośba o częstsze patrole policji w pobliżu cmentarza, płyty ogrodzeniowe są
wyrywane i łamane.
T. Nyc – Czy zgodne z prawem jest obrażanie osób publicznych przez osoby prowadzące
strony na portalach społecznościowych ?
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nadkom. R. Piątek – Komendant Komisariatu Policji – w sprawie osoby, która na jednym
z portali obrażała zarówno policję jak i władze urzędu, policja skierowała zawiadomienie do
prokuratury. Mieszkanie tej osoby zostało przeszukane. Został tymczasowo aresztowany.
Jednak po wyjściu na wolność ponownie założył nową stronę. Policja podejmie wszelkie
czynności, aby doprowadzić tą osobę do ponownego zatrzymania.

Zebranie zakończono o godz. 20.15.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Leśnego
Beata Kołota

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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