PROTOKÓŁ NR IV/12
z zebrania z mieszkańcami Osiedla Rudy
19.10.2012 r.
J. Kaczmarek – Przewodnicząca ZOR – powitała władze miasta oraz zebranych
mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 17.15.
W II terminie zebrania – uczestniczy 11 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2.
B. Białkowska – Z- ca Burmistrza MiG - przedstawiła zebranym informacje z przebiegu
wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za I półrocze 2012 r.
Roczny plan dochodów budżetowych wykonany został w wysokości 32.178.518,94 zł, co
stanowi 42,8 %, natomiast plan wydatków budżetowych wykonany został w wysokości
38.215.542,67 zł.,

tj. 41,5% w stosunku do planu. Za okres I półrocza 2012 r. wynik

finansowy zamyka się deficytem w wysokości 6.037.023,73 zł.
Najważniejszą inwestycję, którą miasto realizuje jest budowa tunelu. Do tej pory nie
otrzymaliśmy zagwarantowanych na ten cel 21 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego, a faktury
płacone są z budżetu Gminy.
Obecnie Gmina jest na etapie opracowywania projektu budżetu na 2013 rok. Do 15 listopada
br. projekt budżetu musi zostać przedłożony Radzie Miejskiej.
Ponadto poinformowała, że od 3 lat Miejsko – Gminna Przychodnia Zdrowia wykazuje
ujemny wynik finansowy. Na ujemny wynik finansowy przychodni wpływa amortyzacja
zakupionego sprzętu. Drugim czynnikiem jest koszt prowadzenia ambulatorium tj. udzielania
pomocy ambulatoryjnej po godzinach otwarcia Przychodni oraz w dni wolne od pracy. Taki
stan rzeczy na pewno będzie trwał do końca bieżącego roku. Do tego czasu Przychodnia ma
zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wspólnie z Panią Burmistrz MiG oraz
podczas obrad Rady Społecznej zastanawiamy się jak rozwiązać problem Przychodni. Mamy
do wyboru 3 możliwości, z których jedna wydaje się być najbardziej trafna tj. przekształcenie
Przychodni z spółkę prawa handlowego ze 100 % udziałem Gminy. Przychodnia może być
również prowadzona w takiej formie jak dotychczas lub zlikwidowana i prowadzona przez
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.
Poinformowała, również, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca
2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na gminy obowiązek
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przejęcia odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Celem
ustawy

jest

uszczelnienie

systemu

gospodarowania

odpadami

komunalnymi,

upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów „u źródła”, jak również zmniejszenie
ilości składowanych odpadów komunalnych.
Z dniem 1 lipca 2013 r. muszą zostać przez Gminę wprowadzone nowe zasady
gospodarowania odpadami. Stąd też na Gminę spada obowiązek opracowania koncepcji
nowego gospodarowania odpadami. Gmina obowiązana jest do wyboru i wprowadzenia
jednej z trzech narzuconych przez ustawodawcę zasad rozliczania mieszkańców za odpady.
3 zasady rozliczania to:
1. od ilości zużytej wody,
2. wg powierzchni mieszkania,
3. od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym – ta zasada
wydaje się być najwłaściwszą.
Gmina jest na etapie opracowywania nowego regulaminu odbierania odpadów komunalnych.
Każdy z mieszkańców od 1 lipca 2013 r. będzie uiszczał taki sam podatek do Gminy. Gmina
będzie odbiorcą odpadów i odpowiedzialna będzie za ich wywóz. Wykonawca odbierający
odpady zostanie wyłoniony w drodze przetargu.
K. Mikulska – Pełnomocnik Burmistrza MiG – przestawiała informacje dot. realizacji
inwestycji w 2012 r., tj:
1. Najważniejsza, prowadzona aktualnie inwestycja w mieście to budowa tunelu. Termin
zakończenia prac związanych z I etapem budowy zaplanowano na połowę 2013 r.
Cały projekt kluczowy, który realizowany jest wspólnie z Marszałkiem Województwa
obejmuje dwa

etapy. Drugi

Pasażera. W pierwszym etapie

etap przewiduje
zostanie

m.in. powstanie Punktu Obsługi

uruchomiony także

peron wyspowy,

przebudowane rondo wraz ze skomunikowaniem pobliskich ulic.
2. Przebudowa ulicy Piastów i ulicy Boh. Września wraz z budową chodników .
Wysokość dofinansowania z NPPDL wyniesie 510 tys. zł. Zakończenie prac
planowane jest do połowy listopada br., a rozliczenie finansowe do końca grudnia br.
3. Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Lipowa i Sosnowa wraz z przebudową łącznika
przy boisku Orlik

przy ul. Tartaczna do ul. Lipowej, do której Gmina się

przygotowuje.
4. Budowa sieci szerokopasmowej. Koszt 5 mln zł., którą

w br. Gmina będzie

realizować, jej zakończenie planowane jest w drugim półroczu 2013 r.
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5. Zmodernizowano świetlice w Chrośnie i Makowiskach. Obecnie trwa doposażenie
świetlicy w Chorśnie. Został też ogłoszony przetarg na zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy we wsi Makowiska.
6. Budowa II etapu Parku Przemysłowego, oraz modernizacja świetlic

we wsi

Makowiska i we wsi Chrośna – została w br. zakończona. Obecnie trwa doposażenie
świetlicy we wsi Chrośna w meble oraz sprzęt komputerowy.
7. Modernizacja SCK, której I etap został zakończony w br.
Zaznaczyła, że największe środki finansowe idą na realizację tunelu, stąd też wiele innych
inwestycji na terenie miasta jest wstrzymanych.

Ad. 2
Mieszkańcy zgłosili następujące problemy osiedla:
- brak placu zabaw dla dzieci,
- wyrównanie drogi na wysokości sklepu,
- brak oświetlenia przy pałacyku, oraz na przystanku autobusowym przy krajowej „10”
(przewoźnicy często nie widzą osób, czekających na busa i nie zatrzymują się),
- zastosowanie takiej samej wysokości opłat za bilet na trasie Solec Kujawski – Rudy,
podobnie jak na terenie miasta,
- naprawa zapadającego się przejścia w pobliżu stawku,
- problem kładów, które jeżdżą po lesie, wzdłuż rowu, szczególnie nasila się to w week.
starszy asp. J. Kołodziejski – Kierownik Ogniwa Prewencji – akcje związane z
kontrolowaniem jeżdżących na kładach są przez policje przeprowadzane wspólnie z
Nadleśnictwem, strażą leśną, o podobnych sygnałach proszę informować dzielnicowego.
Mieszkaniec OR – Czy zostanie zlikwidowany Komisariat Policji ?
starszy asp. J. Kołodziejski – Kierownik Ogniwa Prewencji – wyjaśnił, że Komisariat nie
zostanie zlikwidowany. Punkt recepcyjny przyjmujący zgłoszenia pod numerem (52) 387 71
00, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Po godz. 15.30 oraz w
dni wolne od pracy i święta wszystkie sprawy należy zgłaszać pod nr 997 lub 112.
p. Zimon – prośba o częstsze kursy autobusów szkolnych dowożących dzieci na szkoły.
Obecnie dzieci jada na godz. 7 do szkoły i mimo, że kończą zajęcia o 12 to czekają w
świetlicy do godz. 16, kiedy zabierze je autobus.
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B. Białkowska – Z-ca – Burmistrz MiG – spotkamy się i porozmawiamy w tej sprawie z
Dyrektorami szkół w sprawie ewentualnej zmiany planu, który bardziej uwzględni godziny
przywozu i odwozu dzieci. Dodała, że dziecko przebywające po lekcjach w świetlicach
powinno mieć czas zagospodarowany przez opiekuna świetlicy m.in. powinno w tym czasie
odrabiać lekcje, mieć czas na zabawę. Nie ma prawa wychodzić samo poza teren szkoły.
W sprawie oświetlenia przystanku przy krajowej „10” poinformowała, że Gmina wystąpi w
tej sprawie do GDDKiA, jednak nie może obiecywać, że zostanie to pozytywnie rozpatrzone.
p. Zimon – kiedy zostanie docieplony bloku ? Dach eternitowy spróchniały, drzwi do
wymiany, nic nie jest wykonywane. Blok należy do wspólnoty mieszkaniowej. Czynsze
wysokie, a nic nie jest remontowane.
B. Białkowska – Z-ca – Burmistrz MiG – wyjaśniła, że blok należy do wspólnoty, a gmina
nie może dokładać środków własnych na remont. Zarządcą tego bloku jest p. Janusz
Lewandowski i z nim należy ustalać wszelkie remonty i naprawy. Wspólnota w drodze
uchwały decyduje, co należy w bloku wykonać. Przypomniała, że Gmina udzieliła pomocy
finansowej w formie dotacji mieszkańcom Osiedla Rudy do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków w wysokości 15 tys. na osobę.
Mieszkaniec OR – Czy jest szansa na przejęcie pałacyku przez Gminę ? Nadleśnictwo nie
wykonuje żadnych remontów.
B. Białkowska – Z-ca – Burmistrz MiG – to temat do przeanalizowania w przyszłym roku,
w br. raczej już nie udzielimy odpowiedzi. Wymaga to przede wszystkim przeprowadzenia
ponownych rozmów z Nadleśnictwem.
J. Kaczmarek – prośba o przycięcie gałęzi drzew rosnących przy drodze wyjazdowej z
osiedla w kierunku krajowej „10”.
p. B. Białkowska – Z-ca – Burmistrz MiG – zwrócimy się do Nadleśnictwa z w/w prośbą,
do których te drzewa należą.
Zebranie zakończono o godz. 19.00

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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