PROTOKÓŁ II/2015
z zebrania sprawozdawczo – wyborczego mieszkańców Osiedla Rudy
w dniu 16 listopada 2015 r.
J. Kaczmarek – Przewodnicząca ZOR - w I terminie brak wymaganego kworum, termin II
zebrania ustalono na godz. 16.45.
W II terminie – kworum stwierdzono, wg listy obecności w zebraniu uczestniczy
3 mieszkańców – zał. nr 1.
J. Kaczmarek – powitała zebranych mieszkańców oraz władze urzędu.

Ad. 1.
Ad. 1.
T. Substyk – Burmistrz MiG – budżet miasta i gminy na 2016 r. jest przygotowywany
i w dniu dzisiejszym został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Inwestycje w 2015 r. i 2016 r.:
W 2015 r. kończymy realizacje m.in.:
- budowy Punktu Obsługi Pasażera wraz z przebudową peronów, w ramach projektu Szybkiej
Kolei Metropolitalnej w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BIT – CITY,
- 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,
- budowa ul. 23 Stycznia – inwestycja w całości finansowana z budżetu Zarządu Dróg
Wojewódzkich,
- rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury – do wyposażenia pozostały siedziska w sali
widowiskowej.
W 2016 r. Gmina planuje realizację drobnych inwestycji głównie w ramach projektów ZIT.
O przedstawienie projektów w ramach ZIT poprosiła Panią Barbarę Białkowską.

B. Białkowska – Z – ca Burmistrza MiG – w ramach ZIT Gmina zgłosiła do realizacji
projekty m.in. dot.:
- wyposażenia przedszkoli, szkół i budynków ochrony zdrowia,
- rewitalizacji Placu Jana Pawła, terenu przy Muzeum Solca, terenów po byłym ogródku
jordanowskim,
- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej ( np. budynek Szkoły Muzycznej),
- budowy dróg objazdowych i ścieżek rowerowych wraz z trzema stacjami rowerowymi (na
osiedlu leśnym, osiedlu toruńskim oraz na Placu Jana Pawła),
- wyposażenia świetlic sołeckich z PROW, zielone siłownie, modernizacja świetlicy
w Przyłubiu,
- w ramach ZIT – wyposażenie i modernizacja świetlicy „Jagódka” w Soł. Kujawska.
T. Substyk – Burmistrz MiG – coraz głośniej mówi się znowu o przebudowie drogi
krajowej S 10. Gmina po konsultacjach z mieszkańcami i przedsiębiorcami wysłała swoje
propozycje przebiegu drogi do GDDKiA. Nie wiemy do tej pory jaka koncepcja została przez
nich wybrana. Do 2020 r. inwestycja powinna zostać zrealizowana.
Ponadto dodała, 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.
J. Kaczmarek – Kto odpowiada za ujęcie wody oraz ciśnienie wody w rurach na Rudach?
S. Wrycza – Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji ZGK Sp. z o.o. – odpowiedział,
że za ujęcie i cienienie w sieci odpowiada ZGK, na instalacjach wewnętrznych odpowiadają
właściciele nieruchomości. ZGK raz w tygodniu sprawdza ciśnienie w sieci oraz dogląda
ujęcia. Wszelkie problemy z wodą należy zgłaszać do ZGK.
J. Kaczmarek – Czy istnieje możliwość podłączenia lampy przy „pałacyku” do pozostałych
lamp ? Lampa przy „pałacyku” nie pali się już od dawna.

C. Ball – Dyrektor WUM – oświetlenie uliczne w Rudach należy do ENEI, która nie wyrazi
zgody na podłączenie jej do istniejących lamp.
J. Górzyński – ostatnio do Rud dotarła osoba, przedstawiająca się jako pracownik ENEA,
który informował mieszkańców, że zgodnie z przyjętą Dyrektywą unijną rachunki będą
opłacane za prąd co miesiąc, a nie jak do tej pory co dwa miesiące. Czy jest to prawda ?
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że należy uważać na oszustów podszywających
się pod różne firmy dostarczające energię, nie powinni powoływać się na Dyrektywy UE
Informacja dotycząca jakichkolwiek zmian w umowach powinna być dostarczona na piśmie.
J. Kaczmarek – prośba do policji o częstsze patrole w okolicy Rud (szczególnie pod kątem
kontroli osób jeżdżących quadami).
W. Wesołowski – dzielnicowy Komisariatu Policji – widząc tego typu incydenty należy
zgłosić na policję.
Przypomniał, że do 15.30 telefony na Komisariacie odbiera pracownik cywilny. Po tej
godzinie patrolami policji rozporządza dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Zebranie zakończono o godz. 18.30.
Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska

.

