PROTOKÓŁ XIV/16

Z obrad XIV sesji Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 w Solcu Kujawskim odbytej
18 marca 2016 roku w godzinach 1400 – 1445 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta
i Gminy w Solcu Kujawskim.
Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Zamorowski, który powitał zaproszonych gości.
W sesji udział wzięło 15 Radnych, co stanowi kworum.
Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1.
W sesji udział wzięli:
1. Burmistrz MiG

- T. Substyk

2. Skarbnik MiG

- A. Kowalska

3. Sekretarz MiG

- M. Rudna - Plewa

4. Pełnomocnik MiG

- K. Mikulska

5. Dyrektor WUM

- C. Ball

6. Przewodniczący ZOL

- wz. J. Łukasik

7. Przewodniczący ZOS

- J. Pietrzak

8. Sołtys Soł. Chrośna

- B. Dolińska

9. Sołtys Soł. Kujawska

- M. Szewczyk

10. Radna Powiatu

- E. Wysocka

11. Radny Powiatu Bydgoskiego

- R. Guździoł

12. Dyrektor Zespołu Szkół

- M. Niedźwiedzka

13. Dyrektor SP Nr 4

- H. Składanowska

14. Dyrektor Przedszkola „Promyczek”

- L. Szefke

15. Dyrektor MGOPS

- wz. I.Konaszewska

16. Prezes ZGK Sp. z o.o.

– S. Wrycza,

17. Dyrektor Biblioteki Publicznej

- I. Lichocka

18. Prezes RCP

- P. Kubiak

19. Radca Prawny

- P. Popielewska

20. NSZZ „Solidarność”

- p. Łukaszewski

21. Kierownik Działu Prewencji Komisariatu Policji

- J. Kołodziejski

22. Firma ELTEL

- Z. Mućko

- załącznik nr 2
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Przewodniczący RM - zgodnie ze Statutem Gminy, porządek obrad wraz z materiałami na
sesję zostały przekazane Radnym oraz jednostkom pomocniczym Gminy - w wyznaczonym
terminie. Informacja o sesji wraz z porządkiem obrad, została również podana do publicznej
wiadomości.
Protokół z XIII sesji został wyłożony do publicznej wiadomości od godz. 12.00 oraz został
opublikowany na stronie www.bip.soleckujawski.pl.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad ?
Nie zgłoszono.

Porządek obrad:
1. Sprawy proceduralne:
-

otwarcie sesji,

-

stwierdzenie kworum,

-

przyjęcie porządku obrad,

-

przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.

2. Składanie interpelacji i wniosków.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy
Solec Kujawski na lata 2016 – 2024.
5. Podęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej w Solcu Kujawskim
przy ul. Unii Europejskiej 4.
7. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania
dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie
Chrośna.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Solec Kujawski”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Solcu Kujawskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016.
15. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok
2015.
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Mieście i Gminie Solec Kujawski za 2015 rok.
17. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie
Solec Kujawski za 2015 rok.
18. Sprawozdanie z realizacji Miejsko – Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla
Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2016 w 2015 roku.
19. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Soleckiego Centrum Kultury za okres od 1
stycznia 2015 r. do 31 grudnia w 2015 roku.
20. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawski w 2015 roku.
21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zamknięcie sesji.
- załącznik nr 3
Przewodniczący RM – czy są uwagi do zapisów protokołu z XIII sesji RM ?
Radni nie zgłosili.
Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za przyjęciem protokołu z XIII sesji RM ?
15 głosów – za,
Protokół został przyjęty.
T. Substyk – Burmistrz MiG – zwróciła się do Radnych z prośbą o w miarę możliwości
szybkie zakończenie dzisiejszej sesji, z powodu przykrego zdarzenia jakie miało miejsce
godzinę temu, w jednym z mieszkań doszło do wybuchu gazu w bloku przy ul. Bydgoskiej
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27A. Jedna osoba, która przebywała w tym mieszkaniu

została poszkodowana, jest

przytomna, została przewieziona do szpitala. Pozostałych mieszkańców tego bloku
ewakuowano. Na miejsce zdarzenia zostały wezwane odpowiednie służby tj. policja,
pogotowie, straż oraz pogotowie gazowe. W wyniku wybuchu została uszkodzona elewacja
budynku, w całej klatce gdzie doszło do wybuchu zostały uszkodzone wszystkie drzwi (15
lokatorów). Musimy zabezpieczyć w związku z tym wszystkie mieszkania. Został
powiadomiony nadzór budowlany, który sprawdzi czy nie doszło do naruszenia konstrukcji
budynku. Na ten moment mamy dla wszystkich 15 rodzin zabezpieczone miejsca w hotelu w
Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy czym okazało się, że tylko 3 rodziny chcą skorzystać z
hotelu (będą miały również zabezpieczone posiłki na miejscu). Pozostali mieszkańcy mają
zapewniony ciepły posiłek w szkole. Na miejscu zapewniono, szczególnie osobom starszym
opiekę psychologa, pracowników opieki społecznej oraz lekarza i pielęgniarki. Z uwagi na
to, że na ul. Piastów znajdują sie szkła, to została ona wyłączona z ruchu. Po oględzinach
policji, będzie można przystąpić do uporządkowania terenu wokół.
Na bieżąco jednak Burmistrz musi kontrolować sytuację i być na miejscu zdarzenia, stąd
prośba o sprawne przeprowadzenia obrad sesji.
Ad. 2. Składanie interpelacji i wniosków.
Radny Zygmunt Sołtyszewski – niedawno odbyły się konsultacje społeczne w sprawie
drogi dojazdowej do planowanej przeprawy promowej nad Wisłą. Jednak podczas
konsultacji nie było nic mówione o istniejącym slipie, służącym do wodowania łodzi
WOPR, strażackich czy policyjnych. Ponadto bardzo dużo mieszkańców z tego korzysta.
Prośba, aby projektanci wzięli pod uwagę ten istniejący slip, aby na czas prac była
możliwość zwodowania sprzętu.
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na
2015 rok.
A.Kowalska – Skarbnik MiG – przedstawiła informację dot. zmiany budżetu miasta
i gminy na 2016 r.
I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:
- dział 600 rozdział 60016 § 6290 - zmniejsza się o kwotę 13.662 zł dochody przeznaczone
na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pieszojezdni między ul. Prostą a ul.
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Błonie",
- dział 750 rozdział 75022 § 0960 - zwiększa się o kwotę 50 zł dochody z tytułu
otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna dla Osiedla
Leśnego),
- dział 801 rozdział 80132 § 0870 - wprowadza się dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- dział 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 100.000 zł dochody z tytułu
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85219 § 0960 i § 0970 - zwiększa się o kwotę 14.750 zł dochody
przeznaczone na wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej oraz zwiększa się o kwotę 14.968 zł dochody przeznaczone na wpływy z
różnych dochodów,
- dział 852 rozdział 85295 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 3.266.856 zł (w tym
koszty wdrożenia: 24.398 zł) przeznaczone na przyznawanie i wypłacanie świadczeń
wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
- dział 600 rozdział 60013 § 6050 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na
realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Leśnej",
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - wprowadza się n/w zmiany:
* wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu na skrzyżowaniu ul.
H.Sawickiej z ul. Sienkiewicza" w kwocie 90.000 zł,
* wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Garbary" w kwocie
10.000 zł,
* zmniejsza się o kwotę 24.969 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa pieszojezdni między ul. Prostą a ul. Błonie",
* zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Ogrodowej",
* zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. 29 Listopada",
* zwiększa się o kwotę 141.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Sienkiewicza",
- dział 600 rozdział 60016 § 6059 - wprowadza się wydatki w kwocie 70.000 zł
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przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społecznogospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic",
- dział 710 rozdział 71095 § 4300 - wprowadza się wydatki w kwocie 80.000 zł
przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 720 rozdział 72095 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 15.000 zł
przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci Lan w Gminnym
Punkcie Zarządzania Kryzysowego przy ul. 29 Listopada 5",
- dział 750 rozdział 75022 § 3030 i § 4210 - zwiększa się o kwotę 22.900 zł różne wydatki
na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się o kwotę 50 zł wydatki przeznaczone na zakup
materiałów i wyposażenia dla Osiedla Leśnego,
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 - zwiększa się o kwotę 169.750 zł wydatki przeznaczone
na zakup usług pozostałych,
- dział 750 rozdział 75023 § 6059 - wprowadza się wydatki w kwocie 70.000 zł
przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społecznogospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4",
- dział 750 rozdział 75075 § 4210 i § 4300 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki
przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 94.500 zł
wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 750 rozdział 75095 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 12.000 zł wydatki przeznaczone
na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 801 rozdział 80101 § 4300 - wprowadza się wydatki w kwocie 2.200 zł przeznaczone
na zakup usług pozostałych - realizacja projektu pn."Realizacja systemu innowacyjnej
edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji
treści edukacyjnych" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 1.000 zł przeznaczone na zakup
usług pozostałych - realizacja projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie
e-Administracji i Informacji Przestrzennej",
- dział 851 rozdział 85153 - zwiększa się o kwotę 561 zł wydatki przeznaczone na
zwalczanie narkomanii,
- dział 851 rozdział 85154 § 2330 - zwiększa się o kwotę 6 zł wydatki przeznaczone na
realizację zadania "Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie " - "Niebieska Linia",
- dział 852 rozdział 85154 - zwiększa się o kwotę 20.085 zł wydatki przeznaczone na
przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone
na świadczenia społeczne,
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- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 29.718 zł wydatki przeznaczone na
ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85295 - wprowadza się wydatki w kwocie 3.266.856 zł przeznaczone na
przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które
zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) pomniejszają koszty obsługi, o których
mowa w art. 52 ustawy,
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 - wprowadza się wydatki w kwocie 2.495 zł przeznaczone
na zakup usług pozostałych - dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap
Parku Przemysłowego oraz wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na
zakup usług pozostałych - opracowanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków
zewnętrznych,
- dział 900 rozdział 90095 § 6059 - zwiększa się o kwotę 7.242 zł wydatki przeznaczone na
realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po
Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim",
- dział 921 rozdział 92109 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 169.750 zł wydatki przeznaczone
na zakup usług pozostałych,
- dział 921 rozdział 92195 § 4210 i § 4300 - zmniejsza się o kwotę 1.500 zł wydatki
przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 10.000 zł
wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 926 rozdział 92604 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 30.000 zł
przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa stadionu piłkarskiego
przy ul. Sportowej" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczone na
realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego
przy ul. Sportowej",
- dział 926 rozdział 92695 § 4210 i § 4300 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki
przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 11.000 zł
wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych.
Ponadto na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień
wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do w/w projektu uchwały ?
Radni uwag nie zgłosili.
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Wiceprzewodniczący RM – J. Nowak – projekt uchwały Nr XIV/131/16 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu miasta
i gminy Solec Kujawski na 2016 r.
- załącznik nr 4
Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za podjęciem uchwały ?
15 głosów – za,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Tabela z wynikami głosowania imiennego na w/w uchwałę stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024.
A.Kowalska – Skarbnik MiG – wyjaśniła, że w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza
Finansowa, wprowadza się następujące zmiany:
I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się następujące
zmiany:
- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 3.383.962 zł,
prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 3.310.000 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 3.396.624 zł,
prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 3.200.000 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę
2016 zwiększa się o kwotę 3.266.856 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 3.200.000 zł
(dotyczą świadczeń wychowawczych przyznawanych do września 2017 r.),
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 12.662 zł,
prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 110.000 zł,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.000 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę
2016 zmniejsza się 13.662 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 110.000 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 3.844.144 zł,
prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 3.310.000 zł,
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- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 3.535.871 zł,
prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 3.200.000 zł (dotyczą świadczeń wychowawczych
przyznawanych do września 2017 r.),
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 308.273 zł,
prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 110.0000 zł,
- w pozycji przychody budżetu (4) oraz w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy (4.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 460.182 zł,
- w pozycji w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z
limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (5.1.1) oraz w pozycji kwota
przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a
ustawy (5.1.1.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.250.000 zł, prognozę 2017
zwiększa się o kwotę 312.500 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2016 w wysokości 34.549.834 zł obejmuje
również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę
6.035.982 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2016-2021 wynosi po 1.113.642 zł
w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł,
- w pozycji przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) - prognozę 2016
zmniejsza się o kwotę 460.182 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę
2016 zwiększa się o kwotę 49.561,93 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego (11.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 262.700 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 6.727 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę
110.000 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (11.3.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 6.727 zł,
prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 110.000 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2016 zmniejsza się
o kwotę 26.727 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 37.500 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę
335.000 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 60.000 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2017 zwiększa się
o kwotę 12.500 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
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środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4) - prognozę 2016 zwiększa
się o kwotę 32.242 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 2.457.071 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe na realizację programu, projekt lub zadania wynikające
wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 107.758 zł,
- w pozycji wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.5) - prognozę 2016
zwiększa się o kwotę 32.242 zł,
- w pozycji w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
(12.5.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 107.758 zł.
II. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące
zmiany:
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:
- wydatki majątkowe:
* "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia
Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zwiększa
się o kwotę 7.242 zł.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i
1.2), z tego:
- wydatki majątkowe:
* "Budowa pieszojezdni między ul. Prostą a ul. Błonie" - łączne nakłady finansowe
zmniejsza się o kwotę 25.029 zł, limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę
24.969 zł,
* "Budowa ul. Ogrodowej" - limit 2016 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, limit 2017
zwiększa się o kwotę 100.000 zł,
* wprowadza się zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa ul. Leśnej" - łączne nakłady
finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 80.000 zł, limit 2016 w kwocie 20.000 zł, limit
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2017 w kwocie 60.000 zł,
* "Przebudowa ul. Sienkiewicza" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań
zwiększa się o kwotę 41.000 zł, limit 2016 zwiększa się o kwotę 141.000 zł, limit 2017
zmniejsza się o kwotę 100.000 zł,
* "Przebudowa ul. 29 Listopada" - limit 2016 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, limit 2017
zwiększa się o kwotę 50.000 zł.
Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta
i gminy Solec Kujawski na 2016 r. oraz weryfikacją harmonogramów realizacji zadań
inwestycyjnych w poszczególnych latach realizacji inwestycji.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Radni uwag nie zgłosili.
Wiceprzewodniczący RM – J. Nowak – projekt uchwały Nr XIV/132/16 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024
- załącznik nr 5
Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za podjęciem uchwały ?
15 głosów – za,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Tabela z wynikami głosowania imiennego na w/w uchwałę stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 5 Podęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski.
K. Mikulska – Pełnomocnik MiG – wyjaśniła, że wykonując uchwałę Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim nr VI/51/15 z dnia 12 czerwca 2015 r. przystąpiono do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski.
Zmiana ta spowodowana została potrzebą wprowadzenia do ustaleń obowiązującego
studium projektowanej dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec-Pątnów, będącej inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Budowa
przedmiotowej linii będzie ważnym elementem realizacji sieci przesyłowej krajowego
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systemu energetycznego i w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
energetycznego regionu kujawsko-pomorskiego. Przedmiotem zmiany studium jest
wyłącznie uzupełnienie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
gminy Solec Kujawski o pojedyncze, jednostkowe ustalenia dotyczące przebiegu inwestycji
celu publicznego: projektowanej dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400
kV Jasiniec-Pątnów. Wobec powyższego zakres zmian w studium ma charakter
jednostkowy liniowy i nie ma wpływu na ustalenia dla pozostałych obszarów gminy.
W trakcie przeprowadzonej procedury formalno-prawnej projekt zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski,
w ujednoliconej formie studium,

uzyskał wymagane przepisami uzgodnienia i opinie.

Z uwagi na zmianę przepisów w trakcie sporządzania częściowej zmiany studium tj. ustawę
o rewitalizacji, która wprowadziła zmiany do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym bez przepisów przejściowych dla opracowań będących w trakcie
sporządzania,

przeanalizowano zakres merytoryczny przedmiotowej zmiany studium –

szczególnie w odniesieniu do art. 9 ust 3 a oraz art. 10 ust 1 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z powyższym stwierdzono, iż wprowadzone
zmiany nie wpłyną na merytoryczną zawartość studium – przedmiotowa zmiana studium nie
wymaga dokonania bilansu terenów zabudowy, dla których zachodzi koniczność wykonania
analiz wynikających z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, w tym: analiz ekonomicznych,
środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych
gminy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a–c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie
na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na
funkcje zabudowy; szacunku chłonności, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki
osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych
nazwach

miejscowości

i

obiektów

fizjograficznych,

rozumianą

jako

możliwość

lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej
zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; szacunku chłonności, położonych na terenie
gminy, obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, innych niż
wymienione w pkt 2, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej
zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje
zabudowy; porównania maksymalnego w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę,
o którym mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na
funkcje zabudowy, określenia

możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci
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komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań
własnych gminy, oraz potrzeb inwestycyjnych gminy wynikających z konieczności
realizacji zadań własnych, związane z lokalizacją nowej zabudowy. Wprowadzone ustalenia
dotyczące przesyłowej linii infrastruktury technicznej nie mają wpływu na analizy
ekonomiczne na poziomie samorządu, jak również demografię, finansowanie inwestycji
będących zadaniami własnymi gminy oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Należy więc podkreślić, iż wejście w życie ustawy o rewitalizacji nie miało żadnego
wpływu na zakres merytoryczny wprowadzanej jednostkowej zmiany, bowiem ustawa ta nie
spowodowała

żadnych

nowych

obowiązków

planistycznych

dla

przedmiotowego

opracowania, w tym potrzeby powtórzenia procedury formalno-prawnej. Projekt zmiany
studium (w formie ujednoliconej) wyłożony został wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko do publicznego wglądu, z zachowaniem wymaganych przepisami terminów.
Prace merytoryczne i formalno-prawne związane ze sporządzeniem przedmiotowej zmiany
studium zostały zakończone. Wobec powyższego przedłożono Radzie Miejskiej do
uchwalenia zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Solec Kujawski.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Radni uwag nie zgłosili.
Wiceprzewodniczący RM – J. Nowak – projekt uchwały Nr XIV/133/16 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski.
- załącznik nr 6
Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za podjęciem uchwały ?
15 głosów – za,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Tabela z wynikami głosowania imiennego na w/w uchwałę stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej w
Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 4.
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T. Substyk – Burmistrza MiG – wyjaśniła, że T-Mobile Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie,

wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy najmu na okres 15 lat,

z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania na kolejne 10 lat, nieruchomości
gruntowej, stanowiącej część działki nr 1074/12 o pow. 0,0300 ha, położonej na terenie
Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim.. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany do
budowy stacji bazowej Najemcy, w której zainstalowane będą, między innymi następujące
urządzenia: wieża antenowa, drogi kablowe i światłowodowe, szafy ze sprzętem i kontenery
z urządzeniami telekomunikacyjnymi, przyłącza elektryczne oraz systemy asekuracji
i urządzenia klimatyzacyjne. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami w przypadku odstąpienia od obowiązku przetargowego
zawarcia umowy na

czas oznaczony dłuższy niż

3 lata lub na czas nieoznaczony

wymagana jest zgoda rady gminy. W tej sytuacji, podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia
od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przedmiotowej nieruchomości na okres 15
lat, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania na kolejne 10 lat, jest
uzasadnione.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Radni uwag nie zgłosili.
Wiceprzewodniczący RM – J. Nowak – projekt uchwały Nr XIV/134/16 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej
w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 4.
- załącznik nr 7
Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za podjęciem uchwały ?
15 głosów – za,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Tabela z wynikami głosowania imiennego na w/w uchwałę stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok.
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T. Substyk – Burmistrz MiG – wyjaśniała, że możliwość utworzenia funduszu sołeckiego
wnika z przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. Utworzenie
funduszu sołeckiego daje szansę mieszkańcom sołectw na decydowanie o inwestycjach na
własnym terenie, a także sprzyja rozwojowi miejscowości i poprawie jakości życia. Gminy,
które chciałyby skorzystać z tego narzędzia rozwoju w 2017 roku, już powinny
przygotowywać procedurę powołania takiego funduszu. Rada

gminy, w terminie do

31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, dokonuje wyodrębnienia w budżecie gminy
środków funduszu sołeckiego. Robi to w formie uchwały, w której wyraża zgodę albo jej nie
wyraża, na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Środki z funduszu soleckiego
niewykorzystane w danym roku budżetowym wygasają z upływem roku. Środki z funduszu
soleckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które łącznie muszą spełniać
następujące warunki: należą do zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia
mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Z funduszu sołeckiego nie mogą być
finansowane tzw. zadania twarde na majątku nie stanowiącym własności gminy. Wysokość
środków funduszu sołeckiego przypadającego na dane sołectwo, wylicza się według wzoru
określonego w ustawie o funduszu sołeckim, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców.
Z analizy dokonanej pomiędzy proponowanymi przez gminę środkami finansowymi na
utrzymanie świetlic i działalność kulturową w świetlicach, a wysokością środków funduszu
sołeckiego wyliczonego według wyżej wymienionego wzoru wynika, że korzystniejsze dla
sołectw jest pozostanie na dotychczasowych zasadach finansowych sołectw. Stwarza to
możliwości otrzymania większych środków na finansowanie swoich potrzeb bez
konieczności stosowania skomplikowanych procedur wynikających z ustawy z dnia 21
marca 2014 r. o funduszu sołeckim. Biorąc powyższe pod uwagę wyodrębnienie w budżecie
gminy na 2017 rok środków na fundusz sołecki jest niezasadne.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Radni uwag nie zgłosili.
Wiceprzewodniczący RM – J. Nowak – projekt uchwały Nr XIV/135/16 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok.
- załącznik nr 8
Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za podjęciem uchwały ?
15 głosów – za,
15

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Tabela z wynikami głosowania imiennego na w/w uchwałę stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej.
C. Ball – Dyrektor WUM – wyjaśnił, że przedmiotem uchwały jest zmiana przebiegu drogi
gminnej- ul. Jagodowej. Do w/w ulicy wydzielono i urządzono nowy odcinek drogi
zlokalizowany na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 963/4, 963/14,
963/10. Umożliwiło to dostęp do drogi publicznej nowo wydzielonych działek
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz połączenie z ul. Średnią. Nastąpiła
więc zmiana przebiegu tej ulicy. Powyższe ilustruje załącznik graficzny nr 2 do niniejszej
uchwały. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
zmiana przebiegu drogi wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską mającej na celu
realizację ustawowego wymogu w zakresie ustalenia przebiegu dróg gminnych położonych
na terenie miasta i gminy Solec Kujawski. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest
w pełni uzasadnione.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Radni uwag nie zgłosili.
Wiceprzewodniczący RM – J. Nowak – projekt uchwały Nr XIV/136/16 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany przebiegu istniejącej
drogi gminnej.
- załącznik nr 9
Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za podjęciem uchwały ?
15 głosów – za,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Tabela z wynikami głosowania imiennego na w/w uchwałę stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
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Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach
udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych.
M. Rudna – Plewa – Sekretarz MiG – wyjaśniła, że zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 4
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych, zwana dalej u.b.o.p.o.w., jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których
wykonywane jest ratownictwo wodne, mogą udzielać dotacji celowych podmiotom
uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań, w tym: z zakresu
ratownictwa medycznego, organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych
w zakresie ratownictwa wodnego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych,
o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Stosownie do art. 22 ust. 6 u.b.o.p.o.w dotacje
mogą być udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego z pominięciem otwartego
konkursu ofert. W tej sytuacji na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym, organem właściwym do podjęcia stosownej uchwały jest Rada
Miejska

w

Solcu

Kujawskim.

Jednocześnie

wskazać

należy,

że

zgodnie

z dyspozycją art. 22 ust. 7 u.b.o.p.o.w – odstępując od wskazanego trybu, organ jednostki
samorządowej ma obowiązek ogłosić zasady postępowania w sprawach o udzielenie dotacji,
przy czym do tego postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 14-18 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przez ogłoszenie zasad należy
rozumieć określenie ogólnych reguł określających sytuację podmiotów ubiegających się
o dotację na omawiane zadanie w procedurze poprzedzającej zawarcie umowy w sprawie
zlecenia zadania i udzielenia dotacji.Wobec faktu odstąpienia przez Miasto i Gminę Solec
Kujawski od ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa
wodnego z

jednoczesnym

uwzględnieniem

potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa

mieszkańcom Miasta i Gminy Solec Kujawski na obszarach wodnych podjęcie
przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Radni uwag nie zgłosili.
Wiceprzewodniczący RM – J. Nowak – projekt uchwały Nr XIV/137/16 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia zasad postępowania
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w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
- załącznik nr 10
Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za podjęciem uchwały ?
15 głosów – za,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Tabela z wynikami głosowania imiennego na w/w uchwałę stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
w Sołectwie Chrośna.
M. Rudna – Plewa – wyjaśniła, że w związku z pisemną rezygnacją z funkcji Sołtysa
Sołectwa Chrośna Pani Barbary Dolińskiej oraz pisemną rezygnacją Pana Bogdana Grala –
członka Rady Sołeckiej, niezbędne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających do
organów sołectwa Chrośna. Pani Barbara Dolińska złożyła pisemną rezygnację z funkcji
Sołtysa na zebraniu wiejskim w dniu 4 marca 2016 roku. Pan Bogdan Gral złożył pisemną
rezygnację z członkostwa w Radzie Sołeckiej w dniu 9 marca 2016 roku. Zgodnie z § 13 ust.
1 statutu Sołectwa Chrośna, wybory organów zarządza Rada Miejska na wniosek burmistrza
miasta i gminy. Wobec powyższego uzasadnione jest, aby Rada Miejska w Solcu
Kujawskim podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Wybory uzupełniające należy
przeprowadzić do 30 kwietnia br.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Radni uwag nie zgłosili.
Wiceprzewodniczący RM – J. Nowak – projekt uchwały Nr XIV/138/16 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów
uzupełniających w Sołectwie Chrośna.
- załącznik nr 11
Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za podjęciem uchwały ?
15 głosów – za,
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Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Tabela z wynikami głosowania imiennego na w/w uchwałę stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”.
C. Ball – Dyrektor WUM – wyjaśnił, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec
Kujawski został zatwierdzony i przyjęty Uchwałą nr XIII/129/16 w dniu 22 stycznia 2016
roku. Opracowanie planu uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności
w

ramach

Programu

Operacyjnego

Infrastruktura

i

Środowisko,

Działanie

9.3

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Priorytetu IX Infrastruktura
Energetyczna. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów
określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2010. Zgodnie z przyjętym w
2009 roku pakietem klimatyczno – energetycznym do 2020 roku Unia Europejska: o 20%
zredukuje emisję gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r., o 20 %
zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 15%), o 20%
zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. Business as usual)
na rok 2020.Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i przygotowaniu bazy
emisji planuje się poprawę jakości powietrza na terenie Gminy oraz zostanie pozyskana
kompleksowa baza danych wraz z wyliczeniem ilości CO2 wyemitowanego na terenie
Gminy. Podjęte kroki przyczynią się do oszczędności w budżecie Gminy. Na podstawie
Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej

w

przyszłości

możliwe

będzie

aplikowanie

o dofinansowanie ze środków krajowych z takich programów jak: GAZELA (dla transportu
publicznego), SOWA (dla oświetlenia ulicznego), LEMUR (dla termomodernizacji
budynków) oraz BOCIAN, PROSUMENT (dla inwestycji OZE). Wobec powyższego
zasadnym jest podjęcie ww. uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Radni uwag nie zgłosili.
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Wiceprzewodniczący RM – J. Nowak – projekt uchwały Nr XIV/139/16 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”.
- załącznik nr 12
Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za podjęciem uchwały ?
15 głosów – za,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Tabela z wynikami głosowania imiennego na w/w uchwałę stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.
I.Konaszewska – Z- ca Dyrektor MGOPS – wyjaśniła, że wprowadzenie zmian w Statucie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim związane jest z
faktem przekazania do MGOPS w Solcu Kujawskim zadań w zakresie świadczenia
wychowawczego, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. Ponieważ dotychczasowy Statut Ośrodka nie przewiduje realizacji
w/w zadań zachodzi konieczność zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Solcu Kujawskim. Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie przedmiotowej
uchwały jest uzasadnione i konieczne.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Radni uwag nie zgłosili.
Wiceprzewodniczący RM – J. Nowak – projekt uchwały Nr XIV/140/16 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.
- załącznik nr 13
Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za podjęciem uchwały ?
15 głosów – za,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Tabela z wynikami głosowania imiennego na w/w uchwałę stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok
2016.
I.Konaszewska – Z-ca Dyrektora MGOPS – wyjaśniła, że ustawa z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na
samorządy gminne obowiązek realizacji konkretnych zadań prowadzonych w ramach
corocznie uchwalonego przez radę gminy, programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Środki pozyskiwane z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi. W związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 12.540,99 zł z tytułu
wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2015 rok oraz uzyskaniem wyższych dochodów
z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015,
zaistniała konieczność zwiększenia o kwotę 20.084,00 zł wydatków na realizację zadań
ujętych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016. Dodatkowe środki
w łącznej kwocie 20.084,00 zł zostaną przeznaczone na: działalność Punktów
Konsultacyjnych – 6.544,00 zł, realizacje zadań ustawowych przez GKRPA, w tym diety wg
zasad określonych w Gminnym Programie, a także zakup materiałów, usług pocztowych,
itp. - 3.000,00 zł, podnoszenie kwalifikacji członków gminnych komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz
związane z tym koszty udziału i dojazdu - 539,00 zł, organizację Trzeźwościowego Festynu
Rodzinnego pn. „Wspólnie przeciw uzależnieniom” - 9.000,00 zł, projekt streetworker
w stronę wykluczonym społecznie między innymi nastolatkom i bezdomnym – 1.001,00 zł.
Realizacja uchwały będzie skutkować zwiększeniem środków z Budżetu Miasta i Gminy
Solec Kujawski.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Radni uwag nie zgłosili.
Wiceprzewodniczący RM – J. Nowak – projekt uchwały Nr XIV/141/16 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec
Kujawski na rok 2016.
- załącznik nr 14
Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za podjęciem uchwały ?
15 głosów – za,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Tabela z wynikami głosowania imiennego na w/w uchwałę stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016.
I.Konaszewska – Z-ca Dyrektora MGOPS – wyjaśniła, że zgodnie z ustawą z dnia 29
lipca

2005

roku

o

przeciwdziałaniu

narkomanii

realizacja

działań

związanych

z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. W związku
z niewykorzystaniem środków w kwocie 561,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż
alkoholu za 2015 rok, zaistniała konieczność zwiększenia kwoty wydatków na realizację
zadań ujętych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
i Gminy Solec Kujawski na rok 2016. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na działania
profilaktyczne dla młodzieży w szkołach z terenu miasta. Realizacja uchwały będzie
skutkować wydatkowaniem środków z Budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Radni uwag nie zgłosili.
Wiceprzewodniczący RM – J. Nowak – projekt uchwały Nr XIV/142/16 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016.
- załącznik nr 15
Przewodniczący RM – Kto z Radnych jest za podjęciem uchwały ?
15 głosów – za,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Tabela z wynikami głosowania imiennego na w/w uchwałę stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 15. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za rok 2015.
I.Konaszewska – Z - ca Dyrektor MGOPS – szczegółowo przedstawiła informacje
zawarte w sprawozdaniu. Sprawozdanie stanowi - załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania ?
Radni uwag nie zgłosili.
Ad. 16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Solec Kujawski za 2015 rok.
I.Konaszewska – Z-ca Dyrektora MGOPS - szczegółowo przedstawiła informacje zawarte
w sprawozdaniu. Sprawozdanie stanowi - załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania ?
Radni uwag nie zgłosili.
Ad. 17. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście
i Gminie Solec Kujawski za 2015 rok.
I.Konaszewska – Z-ca Dyrektora MGOPS - szczegółowo przedstawiła informacje zawarte
w sprawozdaniu. Sprawozdanie stanowi - załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania ?
Radni uwag nie zgłosili.
Ad. 18. Sprawozdanie z realizacji Miejsko – Gminnego Programu Wspierania Rodziny
dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2016 w 2015 roku.
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I.Konaszewska – Z-ca Dyrektora MGOPS - szczegółowo przedstawiła informacje zawarte
w sprawozdaniu. Sprawozdanie stanowi - załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania ?
Radni uwag nie zgłosili.
Ad 19. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Soleckiego Centrum Kultury za
okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia w 2015 roku.
M. Rudna Plewa – Sekretarz MiG – zwróciła się prośbą o usprawiedliwienie nieobecności
na sesji Pani Reginy Osińskiej – Dyrektor SCK powodu choroby. Na sesji zatem nie
zostanie odczytane sprawozdanie z działalności SCK za 2015 rok.
Przewodniczący RM - przypomniał, że w/w sprawozdanie Radni otrzymali wraz
z materiałami na sesję. Ponadto Pani Regina Osińska przedstawiła w/w sprawozdanie na
komisjach stałych RM w dniu 15 marca br.
Zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego czy można w takiej sytuacji uznać, że Radni
zostali zapoznani z w/w sprawozdaniem ?
P. Popielewska – Radca Prawny – potwierdziła.
Sprawozdanie stanowi - załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania ?
Radni uwag nie zgłosili.
Ad. 20. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawski w 2015
roku.
I.Lichocka – Dyrektor Biblioteki Publicznej - szczegółowo przedstawiła informacje
zawarte w sprawozdaniu. Sprawozdanie stanowi - załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM – Czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania ?
Radni uwag nie zgłosili.
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Ad. 21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
T. Substyk – Burmistrz MiG – w odpowiedzi na interpelację Radnego Zygmunta
Sołtyszewskiego odpowiedziała, że Gmina jeszcze nie raz spotka się z projektantami
z firmy opracowującej projekt drogowy. Pamiętamy o tych miejscach, żeby je ująć w
projekcie. Dodała, że w najbliższym czasie ma się odbyć spotkanie w Urzędzie
Marszałkowskim w sprawie promu przy udziale gminy Zła Wieś Wielka, Starostwa
Bydgoskiego i Toruńskiego oraz Marszałka Województwa. Będziemy pilotować ten temat
i zabiegać o ten slip, bo uważamy, że jest to ważna sprawa i powinna pozostać.
Pani Burmistrz poinformowała zebranych, że Dyrektor Gazowni obiecał pomoc
poszkodowanym oraz Spółdzielni Mieszkaniowej, do której blok należy. Na ten moment w
bloku zostały wyłączone wszystkie media, stąd też prawdopodobnie mieszkańcy nie zostaną
dziś wpuszczeni do swoich mieszkań. Policja będzie pilnować dobytku tych osób. Jeśli
wydarzy się coś nadzwyczajnego, to będziemy o tym Radnych informować.
Ad. 22. Wolne głosy i wnioski.
Radni nie zgłosili wniosków.
Ad. 23 Zamknięcie sesji.
Przewodniczący RM – podziękował Radnym i zaproszonym gościom za udział w sesji
i zamknął obrady o godz. 14.45.

Mariusz Zamorowski
Przewodniczący RM

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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