PROTOKÓŁ NR VII/14
z zebrania z mieszkańcami Osiedla Rudy
28.03.2014 r.
J. Kaczmarek – powitała władze miasta oraz zebranych mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 17.15.
W II terminie zebrania – uczestniczy 5 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2.
Mieszkaniec – kiedy zostanie utwardzona droga na odcinku od krajowej „10” do osiedla.
Droga ta jest niszczona przez Nadleśnictwo tj. przez samochody, wożące drewno.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – na drogę potrzebna jest dokumentacja. Droga ta
należy do Nadleśnictwa, które powinno ją utwardzić. Będziemy rozmawiać w najbliższym
czasie z Nadleśniczym m.in. w tej sprawie.

Dochody i inwestycje w 2014 roku:
- dochody Gminy w 2014 r. kształtować się będą w wysokości 89.577,279 zł, natomiast
wydatki w wysokości – 78.574,287 zł,
- 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.
- realizacja II etapu projektu w ramach Szybkiej Kolei Metropolitarnej - BiT City – budowa
Punktu Obsługi Podróżnych, zadaszenie peronów, poszerzenie peronu 2 (tzw. peron
wyspowy), podwyższenie peronów.
- trwa modernizacja Soleckiego Centrum Kultury, jednak po raz pierwszy zdarzyło się tak, że
Wykonawca zawiesił działalność firmy, informując Gminę o tym w wydanym oświadczeniu
i z dnia na dzień zrezygnował z prowadzenia prac modernizacyjnych przy SCK. Nie zapłacił
też podwykonawcą. Powołano już komisje do przeprowadzenia inwentaryzacji,
- część środków finansowych zabezpieczono w budżecie na opracowanie projektów dot.
utwardzenia dróg na terenie Gminy, tymczasowe równanie niewiele pomaga, ale nie stać
Gminy na utwardzenie wszystkich dróg gruntowych,
- Gmina pracuje nad Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi, aby pozyskać jak
najwięcej środków finansowych z UE z nowego okresu finansowania 2014 – 2020.
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Opracowano 35 kart projektowych, w celu wzięcia udziału w projektach na poziomie
regionalnym m.in. budowa platformy multimodalnej, budowa przeprawy promowej, budowa
kaskady na Wiśle, budowa ścieżek rowerowych m.in. łączącej Osiedle Rudy z Otorowem
Makowiska.
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i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020(+).
Mieszkańcy zgłosili problem z zarejestrowaniem się do lekarza w Miejsko – Gminnej
Przychodni Zdrowia.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – niebawem sytuacja powinna ulec poprawie,
ponieważ jesteśmy w trakcie przekształcania MGP w spółkę ze 100 % udziałem Gminy. Wraz
z przekształceniem powinna nastąpić zmiana organizacji w przychodni, szczególnie w
rejestracji.
C. Ball – Dyrektor WUM – przypomniał, że Gmina zgodnie z nowelizacją ustawy,
wprowadziła nowe zasady gospodarowania odpadami, które miały m.in. zniwelować dzikie
wysypiska.
Firma ZGK Sp. z o.o wygrała przetarg na wywóz odpadów z terenu Gminy na okres 3 lat. Do
przetargu stanęła również firma Remondis i Pro Natura.
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. 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, odpady niebezpieczne można oddawać bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Targowej 3.
Przedstawił mieszkańcom stawki dot. wywozu odpadów pochodzących z drobnych prac
budowlanych i remontów.
p. Zimon – Czy można spalać w piecu np. kartony po mleku ?
C. Ball – Dyrektor WUM - odpowiedział, że nie można, gdyż w środku tego kartonu
znajduje się aluminium, które podczas spalania uwalnia szkodliwe i rakotwórcze substancje.
Ten odpad wrzucamy do pojemnika / worka niebieskiego. Jest to odpad wielomateriałowy.
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B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – jeśli na osiedlu Rudy występują przypadki,
o których Państwo wiecie, że sąsiedzi palą plastikami w piecach, to prośba o zgłoszenie tego
faktu do WUM lub na policję.
p. Pliszka –zdarzają się takie przypadki.
p. Zimon – sąsiad z bloku, którego dach pokryty jest eternitem chce go naprawić prywatnie.
Czy można ten eternit zdejmować kawałkami ?
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – wyjaśniła, że prace związane z wymianą dachu
pokrytego eternitem powinna wykonywać specjalnie powołana do tego firma. Nie można płyt
eternitowych ciąć i łamać, bo wówczas uwalniający się pył jest najbardziej rakotwórczy.
Płyty eternitowe powinny być rozbierane w całości.
J. Kaczmarek – doprecyzowała, że na zebraniu wspólnoty, mieszkaniec jednego z bloków,
którego dach pokryty jest eternitem, chce go wymienić na własny koszt. Na zebraniu padło
pytanie, czy wspólnota wyraża zgodę na wymianę tego dachu. Jeśli tak, to poszuka on firmy
specjalistycznej, która wykona te prace.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – dodała, że kiedyś Gmina mogła dofinansowywać
wymianę eternitowych pokryć dachowych prywatnym właścicielom z Programu Usuwania
Azbestu i Wyrobów zawierających Azbest. Obecnie jest to nie możliwe. Jeśli znajdą się na
ten cel środki w budżecie Gminy, to będziemy oferować pomoc w ramach partnerstwa
publiczno – prywatnego.
J. Kaczmarek - prośba o sprawdzenie w pobliżu bloku nr 4 szamba, które jest w tragicznym
stanie, nieszczelne, a ścieki spływają do pobliskiego rowku. Od początku zostało ono źle
wykonane. Nie jest odpowiednio zabezpieczone, tylko przykryte gałęziami. Pan
Lewandowski – Zarządca budynku powiedział, że to tymczasowe rozwiązanie.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – zwróciła się do Pana Dyrektora WUM
o sprawdzenie stanu technicznego przydomowych oczyszczalni ścieków.
p. Zimon – wielu mieszkańców będących we wspólnocie mieszkaniowej jest bardzo
zadłużonych, a mimo to mają wszystko zrobione np. ocieplony budynek itp.
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Czy prawda jest, że Gmina na własny koszt wykonała ocieplenie i wymieniła okna Panu
Rutkowskiemu ?
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – odpowiedziała, że Gmina nie ocieplała budynku,
co do wymiany okien to trzeba sprawdzić czy skorzystał z możliwości ich wymiany.
J. Kaczmarek – próba o przycięcie konarów drzew na odcinku drogi od krajowej „10” do
osiedla oraz zakazanie jazdy ciężkich samochodów z drewnem w/w drogą, które robią dziury,
ostatnio nawet pozrywały linie telefoniczne.
Zebranie zakończono o godz. 18.30.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudy
Jolanta Kaczmarek

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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