PROTOKÓŁ NR II/15
z zebrania z mieszkańcami Osiedla Leśnego
26 listopada 2015 r.
K. Firgolski – Przewodniczący RM – powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 18.15.
W II terminie zebrania – uczestniczy 17 mieszkańców
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2

Ad. 1.
T. Substyk – Burmistrz MiG – poinformowała, że w ramach budżetu miasta i gminy na
2016 r. realizowane będą mniejsze projekty szczególnie te, które zgłoszone zostały do
realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Inwestycje w 2015 r. i 2016 r.:
W 2015 r. kończymy realizacje m.in.:
- kończymy budowę Punktu Obsługi Pasażera z poczekalnią, kasami biletowymi,
przybudowane zostaną peronów, ich zadaszeniem, w ramach projektu Szybkiej Kolei
Metropolitalnej w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BIT – CITY, stacja
rowerowa. W ramach BiT – City zwiększona Gminie dofinansowanie do wysokości 80%
ogółem kosztów inwestycji,
- przebudowę dróg gminnych ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul.
Tartacznej, ul. Sosnowa – do tej pory nie udało się otrzymać dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego,
- rekultywacja terenów przemysłowych po PP Nasycalnia Podkładów Kolejowych (16 ha
terenów zostanie oczyszczona), w tym miejscu chcemy stworzyć strefę rekreacyjno –
sportową (dofinansowanie w wysokości 85%),
- budowa ul. 23 Stycznia – inwestycja w całości finansowana z budżetu Zarządu Dróg
Wojewódzkich (Pani Burmistrz spotkała się z Dyrektorem ZDW w Bydgoszczy w celu
podziękowania za wykonanie w/w ulicy, przy okazji wstępnie uzgodniła z Dyrektorem, że
Gmina opracuje dokumentację, a ZDW wykona ulicę Leśną oraz przebudowuje skrzyżowanie
Ugory – Leśna),
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- rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury – do wyposażenia pozostały siedziska oraz sprzęt
nagłośnieniowy

w sali widowiskowej (Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie

wyposażenia do Ministerstwa Kultury),
- zakończono budowę ul. Bojowników o Wolność i Demokrację – dofinansowane z UE w
wysokości 50%.
Dodała również, że w rankingu najbardziej efektywnie zarządzanych gmin tygodnika
„Wprost” nasze miasto znalazło się na 26 miejscu. Tak wysokie miejsce w ranking to przede
wszystkim zasługa wszystkich mieszkańców.
Dodała też, Solec Kujawski został Liderem Rozwoju Regionalnego 2015. 5 listopada podczas
III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi, burmistrz odebrał tytuł i statuetkę dla
naszej gminy, przyznaną w ogólnopolskim programie prowadzonym przez Polską Agencję
Przedsiębiorczości, "Forum Przedsiębiorczości" w Dzienniku Gazecie Prawnej i „Biznes
Plus” w Gazecie Wyborczej.
Pani Burmistrz T. Substyk dodała, że coraz głośniej mówi się o przebudowie drogi krajowej
nr „10”. Gmina przedstawiła swoją koncepcję, jednak nie wiadomo jeszcze, która z koncepcji
zostanie zaakceptowana przez GDDKiA. O podjętej decyzji będziemy informować
mieszkańców.
W 2016 r. Gmina planuje realizację mniejszych inwestycji głównie w ramach projektów ZIT,
o których powie Z-ca Burmistrza Pani Barbara Białkowska.
Barbara Białkowska Z-ca Burmistrza MiG – poinformowała, że opracowana została
Strategia Rozwoju Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, która stanowi podstawę
do ubiegania się o dofinansowanie projektów zgłoszonych w ramach ZIT czy z UE. Przyjęto
harmonogram zadań realizowanych w roku 2016 i 2017 oraz opracowano kryteria ubiegania
się o dofinansowanie.
W 2016 r. czekamy na ogłoszenie konkursów w ramach ZIT m.in. na:
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej (budynek szkoły muzycznej,
świetlica „Jagódka” itp.),
- budowa ścieżek rowerowych, połączenie ze sobą już istniejących ścieżek, stacje rowerowe,
- modernizacja dróg z projektu „Bezpieczna droga do szkoły”,
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- rewitalizacja Placu Jana Pawła I, rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta m.in.
w miejscu po byłym ogródku jordanowskim, w pobliżu Muzeum Solca,
- audyty energetyczne,
- program ograniczania niskiej emisji,
- programy dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia, przedsiębiorczości,
- konkursy dla przedsiębiorców ze środków PROW, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”.
T. Substyk – Burmistrz MiG – dodała, że w ramach inicjatywy lokalnej realizowane jest
zadanie polegające na utwardzeniu łącznika Prosta – Błonie wraz z położeniem kanalizacji
deszczowej, oraz z tej samej inicjatywy realizowana będzie ul. Cicha.
Ponadto dodała, że zostały opracowane decyzje środowiskowe niezbędne do budowy nowych
ulic na osiedlu leśnym. W 2016 r. przystąpimy do opracowania dokumentacji na utwardzenie
ulic na osiedlu leśnym zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarządu OL. W 2017 r. powinna nastąpić
ich realizacja.
Chcemy również opracować dokumentację na place zabaw (również na osiedlu leśnym)
i starać się o pozyskanie środków na ten cel oraz na zielone siłownie.
W 2016 r. zaplanowano wykonanie tylko pojedynczych doświetleń.
p. Karólewski – w związku z inwestycją związaną z budową ul. 23 Stycznia zwrócił uwagę
na:
- zbyt jasną kostkę brukową, która zostanie szybko zabrudzona wyciekami z samochodów,
- małą liczbę miejsc parkingowych naprzeciwko Biblioteki,
- pozostawieniem miejsca nie utwardzonego w pobliżu kiosku.
W ul. Wrzosowej wykonano nasyp, który niestety utrudnia wyminięcie się dwóch
samochodów. Czy i kiedy ul. Wrzosowa przewidziana jest do utwardzenia ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – zauważyła, że nacieki z oleju samochodowego są wszędzie,
niezależnie czy jest to jasny czy ciemny bruk.
Dużo wolnych miejsc parkingowych jest na parkingu przy kościele, czy w ul. Piastów.
Miejsce, które nie zostało utwardzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich należy do
prywatnego właściciela.
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C. Ball – Dyrektor WUM – w sprawie nasypu w ul. Wrzosowej przypomniał, że został on
wykonany na próbę Pana Zielaka na tyle na ile Gminie pozwalały na to środki finansowe.
Wał został wzmocniony, zabezpieczony betonowymi płytami.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby postawienie muru oporowego.
T. Substyk – Burmistrz MiG – utwardzenie ul. Wrzosowej nie zostało zaplanowane do
realizacji w 2016 r. Przypomniała, że dokumentacje będą opracowywane na te ulice, które
w drodze Uchwały Zarządu Osiedla Leśnego zostały w pierwszej kolejności wytypowane do
utwardzenia tj. ul. Wiejska, Zbożowa, Prosta oraz Łąkowa.
p. Kurnatowski – Czy można ubiegać się o dofinansowanie na wymianę pieca ?
C. Ball – Dyrektor WUM – można ubiegać się o dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu
lub z Banku Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje można pozyskać w Wydziale
Utrzymania Miasta.
Dodał, że w okresie wiosennym na ul. 23 Stycznia uzupełniane będą elementy małej
architektury – ławki, nowe kosze na śmieci, stojaki na rowery. Obecnie w godzinach pracy
Urzędu można rower przypiąć do stojaka, który znajduje się z tyłu budynku urzędu.
p. Caban – Czy można uzyskać dofinansowanie na wymianę pokryć dachowych
eternitowych?
B. Białkowska Z-ca Burmistrza MiG – Gmina ma opracowany Program Usuwania Azbestu,
można starać się o dotację z WFOŚiGW jednak za pośrednictwem Gminy, przy wkładzie
własnym Gminy. O programach związanych z dofinansowaniem tego zadania będziemy
informować mieszkańców na bieżąco.
p. Gałązyka – po kolizji od wielu dni na jednej z ulic pozostały szkła. Kto ma obowiązek ich
posprzątania ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – ustalimy, kogo w takiej sytuacji należy obciążyć kosztami
uporządkowania miejsca po kolizji.
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p. Mendyka – prośba o przesunięcie końcowego przystanku autobusowego w ul. Leśnej, przy
zjeździe w ul. Średnią.
Kierowcy narzekają na słabą widoczność ul. Bydgoskiej, przy zjeździe z Palcu Jana Pawła II
(postawienie lustra, wprowadzenie zakazu parkowania samochodów w pobliżu przejścia dla
pieszych na początku ul. Bydgoskiej).
Dziury w ul. Prostej na odcinku nieutwardzonym.
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że ul. Prosta będzie niebawem równana.
Problem widoczności na skrzyżowaniu Plac Jana Pawła II, a ul. Bydgoska jest znany. W tej
sprawie opinie wydała komisja ds. organizacji ruchu, która nie znalazła podstaw, aby w tym
miejscu postawić np. lustro czy zakazać parkowania.
Każde przesunięcie czy postawienie nowego przystanku autobusowego wymaga zgody
komisji ds. organizacji ruchu i zarządcy drogi. Jeśli taka jest wola mieszkańców żeby
przystanek przesunąć, to Dyrektor zasugerował, aby Zarząd OL wystosował w tej sprawie
pismo do Urzędu, a Wydział Utrzymania Miasta zorganizuje spotkanie komisji ds. organizacji
ruchu w celu zaopiniowania przedmiotowego wniosku.
K. Firgolski – przy okazji remontu ul. Leśnej, prośba aby pamiętać o wykonaniu zatok
autobusowych.
T. Substyk – Burmistrz MiG – będziemy tę inwestycje konsultować z mieszkańcami, w ul.
Leśnej oprócz nowej nawierzchni powinny zostać wykonane ścieżki rowerowe i zatoki
autobusowe.
p. Karólewski - prośba do policji, aby nie karała mandatami kierowców, którzy parkują auta
na chodniki przy BGŻ.
C. Ball – Dyrektor WUM – zaapelował do kierowców aby nie stawiali samochodów na
chodnikach.
K. Firgolski – zwrócił uwagę, że pracownicy ZGK kiedy zabierają odpady z posesji też
parkują na chodnikach.
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W. Pietrzak – ZGK – zwrócimy po raz kolejny uwagę pracownikom.
B. Białkowska Z-ca Burmistrza MiG – zaapelowała do mieszkańców, aby nie przejeżdżać
przez przejazd kolejowy przy ul. Łąkowej wtedy kiedy włączony jest sygnalizator świetlny.
Mieszkaniec – zwrócił uwagę na liczne ubytki w kostce brukowej przy wielu ulicach na
osiedlu leśnym.
p. Łukasik – prośba o usunięcia pachołka, który od jakiegoś czasu stoi przy ul. Siewna –
Plonowa.
C. Ball – Dyrektor WUM – będziemy sukcesywnie te ubytki uzupełniać.
W sprawie oświetlenia ulicznego należy kontaktować się z Wydziałem Utrzymania Miasta
pod nr 387 01 69, w dni wolne od pracy można dzwonić pod nr alarmowe tj. pod nr 991.
B. Białkowska Z-ca Burmistrza MiG – poinformowała mieszkańców, że niebawem na
osiedlu leśnym zostaną postawione trzy nowe tablice informacyjne.
Mieszkaniec – zwrócił uwagę, że barierki ochronne w ul. Średniej postawione na ścieżce
rowerowej są systematycznie dewastowane.
Zwrócił uwagę na samochody poruszające się z dużą prędkością na skrzyżowaniu
równorzędnym w ul. Dożynkowej – Siewnej i Żniwnej. Jest niebezpiecznie.
C. Ball – Dyrektor WUM – najlepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie wywyższonych
skrzyżowań. Najprędzej do wykonania w ramach przebudowy dróg. Podobne rozwiązanie
zastosowano w ul. Sosnowej.
p. Karólewski – w godzinach popołudniowych jest problem z wjechaniem w ul. Leśną, od ul.
Błonie.
C. Ball – Dyrektor WUM – w dniu jutrzejszym na sesji RM zostanie radnym
zaproponowane podwyższenie stawek opłat za wywóz odpadów. Stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od
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właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na

terenie

Miasta i Gminy Solec Kujawski, w wysokości 11 zł miesięcznie.
Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są
w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski,
w wysokości 23 zł miesięcznie.
Stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności,
zbieranych i odbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

położonych na terenie Miasta

i Gminy Solec Kujawski: 120 l – 50 zł/pojemnik, 240 l – 90 zł/pojemnik, 1100 l – 200
zł/pojemnik.
Planowana jest wyższa stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych z pojemnika
o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane
i odbierane od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, położonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski: 120 l – 100
zł/pojemnik, 240 l – 180 zł/pojemnik, 1100 l – 400 zł/pojemnik.
Podwyżki spowodowane są zwiększającą się ilością odpadów, coraz wyższymi kosztami
transportu oraz większymi kosztami związanymi z przekazywaniem odpadów do spalarni
w Bydgoszczy. Ponadto Dyrektor dodał, że odpady zielone są wywożone do RIPOK co wiąże
się z dodatkowymi kosztami. Przypomniał, że popiół należy traktować jako odpad zmieszany.
B. Białkowska Z-ca Burmistrza MiG – dodała również, że od 1 stycznia 2016 r. do 31
grudnia 2016 r. nastąpi wzrost ceny 1m3 dostarczanej wody o 0,10 zł netto, tj. o 2,91% do
3,54 zł netto (3,82 zł z VAT) i 1m3 odprowadzonych ścieków komunalnych o 0,99 zł netto, tj.
o 17,55% do 6,63 zł netto (7,16 zł brutto) w porównaniu do 2015 roku. Razem cena za 1 m 3
wody i odprowadzania ścieków zaproponowana w taryfie wynosi 10,98 zł brutto. Kalkulując
stawki ZGK Sp. z o.o. przyjął, że w okresie obowiązywania taryf roczne zużycie wody
wyniesie 614.000 m3, natomiast ilość odprowadzonych ścieków 750.000 m3. Przyjęto, że
przychody z tytułu sprzedaży wody wyniosą 2.172.000 zł, a z tytułu odprowadzenia ścieków
4.976.000 zł. Przychody przyjęte w nowej taryfie zabezpieczą działalność ZGK Sp. z o.o.
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz prowadzenia inwestycji
związanych z wymianą oraz modernizacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.
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Na ustalenie wysokość stawki mają wpływ zarówno przedsięwzięcia zrealizowane, jak
i inwestycje przewidziane do realizacji w zakresie gospodarki wodno- ściekowej..
W roku 2015 zakończono zadania przyjęte w planie na lata 2009 -2015 w zakresie budowy,
przebudowy oraz modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej w centralnej części miasta oraz zakończono wykonanie sieci wodociągowej w ul.
Młyńskiej oraz zmodernizowano kolektor kanalizacji sanitarnej w ul. Ugory.
Zadania przyjęte do realizacji w 2016 r. są zgodne z „Wieloletnim planem rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020”.
Przedmiotem analizy przeprowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
były także skutki finansowe, jakie dotkną mieszkańców w związku z wysokością
obowiązujących taryf. Taryfa na rok 2016 zakłada wzrost ceny 1m3 dostarczanej wody oraz
1m3 odprowadzonych ścieków łącznie o 1,09 zł netto (1,18 zł brutto) wobec taryfy
obowiązującej w roku 2015. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego, którego zużycie
wody w miesiącu wynosi średnio ok. 10m3 jest to wzrost o 11,80 zł brutto/miesiąc (więcej
względem roku 2015 o 12 %).
K. Firgolski – Czy mieszkańcy będą musieli w związku z podwyżką stawek zmieniać
deklaracje ?
C. Ball – Dyrektor WUM – nie będzie takiej potrzeby.

Zebranie zakończono o godz. 20.00.
Protokołowała
Katarzyna Ciudzińska

Przewodniczący O. Leśnego
Krzysztof Firgolski
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