PROTOKÓŁ NR I
Z ZEBRANIA Z SOŁTYSAMI I PRZEWODNICZĄCYMI ZARZĄDÓW
OSIEDLOWYCH
ODBYTEGO 10 LUTEGO 2015 ROKU

T. Substyk – Burmistrz MiG – powitała zebranych i zaproponowała ustalenie terminów
zebrań wyborczych w miesiącu lutym i marcu.
Ustalono następujące terminy zebrań:
Sołectwo Przyłubie - 19.02.2015 r. godz. 17.00 (świetlica)
Osiedle Staromiejskie - 2.03.2015 r. godz. 17.00 (sala konf. UMiG)
Sołectwo Otorowo - Makowiska - 3.03.2015 r. godz. 17.00 (świetlica "Makowianka")
Osiedle Leśne - 5.03.2015 r. godz. 18.00 (sala konf. UMiG)
Sołectwo Kujawska - 6.03.2015 r. godz. 17.00 (świetlica "Jagódka")
Osiedle Rudy - 10.03.2015 r. godz. 17.00 (świetlica "Makowianka")
Osiedle Robotnicza - 17.03.2015 r. godz. 17.00 (sala konf. UMiG)
Osiedle Toruńskie - 24.03.2015 r. godz. 17.00 (aula Zespołu Szkół)
Sołectwo Chrośna - 27.03.2015 r. godz. 17.00 (świetlica)
T. Substyk – Burmistrz MiG – poinformowała, że Gmina planuje realizacje projektów
zgłoszonych w ramach ZIT. Modernizacja Soleckiego Centrum Kultury zbliża się do
zakończenia. Realizowane są również inwestycje jak budowa sieci szerokopasmowej, Punkt
Obsługi Pasażerów w ramach II etapu projektu BiT City. Gmina czeka na ogłoszenie
konkursów na dofinansowanie projektu budowy ul. Lipowej i Sosnowej. W br. przymierzamy
się do realizacji projektów związanych z modernizacja świetlic we wsi Przyłubie i w Soł.
Kujawska. W ramach inicjatyw lokalnych realizowany będzie łącznik pomiędzy ul. Prostą
i ul. Błonie (partycypacja w kosztach ze strony mieszkańców). W ramach środków
finansowych z PROW planujemy wykonać plac rekreacyjny z zielonymi siłowniami przy
świetlicy we wsi Chrośna. Na Osiedlu Toruńskim – realizacja ulic przy zespole szkół, w br.
zakończenie rekultywacji terenów po byłej Nasycalni. Na Osiedlu Staromiejskim –
zakończenie SCK i łącznika pomiędzy ul. H. Sawickiej a ul. Słowackiego.
Projekty zgłoszone do ZIT to również budowa ścieżki rowerowej ze wsi Przyłubie do Solca
Kujawskiego oraz rewitalizacja Placu Jana Pawła II.
W sprawie przeprawy promowej – w styczniu br. podpisano aneks.

J. Ostrowski – Sołtys Soł. Przyłubie – sprawa przekształcenia terenów uprawnych na
zalewowe i zwolnienie z podatku rolnego.
Ciągłe niszczenie szyb we wiatach przystankowych.
T. Substyk – Burmistrz MiG - wpłynęło pismo od firmy poszukującej terenu pod budowę
profesjonalnego toru motokrosowego. Warunek musi powstać co najmniej 1 km od
zabudowań. Zaproponowano teren przy RCP.
M. Zamorowski - Przewodniczący RM - prośba o załatanie dziur w ul. 22 Lipca i ul.
Krótkiej.
Ponadto zwrócił się z prośbą do sołtysów i przewodniczących RM o obecność na obradach
sesji.
D. Chojnacki – zwrócił się z pytaniem czy rolnicy mogą na własną rękę nawieźć szlakę na
drogach gminnych prowadzących do ich pól ?
B. Białkowska – wyraziła zgodę.
Spotkanie zakończono o godz. 17.30.
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