PROTOKÓŁ 3/2016
Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
Z MIESZKAŃCAMI
SOŁECTWA OTOROWO – MAKOWISKA I OSIEDLA RUDY
14 KWIETNIA 2016 ROKU
D. Chojnacki – Sołtys Soł. Otorowo - Makowiska otworzył zebranie z mieszkańcami.
W I terminie brak kworum. II termin zaplanowano o godzinie 1715.
Stwierdzono kworum. W zebraniu uczestniczyło 13 osób.
- lista obecności załącznik nr 1
Lista obecności Zarządu O. Rudy – stanowi zał. do protokołu. W zebraniu uczestniczyła 1
osoba.
C. Ball – Dyrektor WUM – przedstawił zebranym informacje dot. Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej. Rozdał zebranym ulotki.

Ad. 1.
G. Walukiewicz – Przewodnicząca Rady Sołeckiej – przedstawiła sprawozdanie z
działalności rady sołeckiej za 2015 rok stanowiący zał. do niniejszego protokołu.
J. Górczyński - przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu O. Rudy – stanowiący zał.
do niniejszego protokołu.

Ad. 2.
H. Stamm – Dyrektor MGOPS - program "Rodzina 500 plus" ruszył w całej Polsce od 01
kwietnia tego roku. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie
program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie
wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od
dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto
(w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze
lub jedyne dziecko. Rokiem bazowym do ustalenia sytuacji dochodowej rodziny jest rok 2014
wraz ze zmianami, które zaszły w dochodzie rodziny po roku 2014. Z pomocy skorzystają
rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. O wsparcie ubiegać będą
1

mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne
domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Program
wystartował 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres
od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Jeśli osoba złoży wniosek w
terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.,
to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od
dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia
wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.),
prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym
wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W przypadku ubiegania się o
przyznanie świadczenia na drugie i każde kolejne dziecko do wniosku należy dołączyć:
kserokopię aktów urodzenia dzieci, kserokopię dowodu osobistego, nr rachunku bankowego,
na który będą przekazywane świadczenia. W przypadku ubiegania się o przyznanie
świadczenia na pierwsze dziecko do wniosku obok w/w dokumentów należy dołączyć :
oświadczenia dokumentujące wysokość innych dokumentów niż dochody podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczenie o deklarowanych
dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku
dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku
utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie
oraz ich wysokość, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lub oświadczenie
dokumentujące wielkość gospodarstwa

rolnego ( chodzi tu o ilość hektarów

przeliczeniowych).
Świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest
kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, to rodzina będzie traktowana z jednym
dzieckiem - otrzyma świadczenie, jeśli będzie mieć odpowiedni dochód. Przy obliczaniu
dochodu na osobę w rodzinie będzie natomiast wliczane dziecko do 25. roku życia, które
pozostaje na utrzymaniu rodziców. W tej sytuacji uwzględniane będą również dzieci, które
ukończyły 25. rok życia, ale legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności i przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
lub zasiłek dla opiekuna.
Sekcja świadczeń rodzinnych, spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych
tel. kontaktowy 666 385 070 oraz 668 378 856.
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Ad. 3, 4.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – dochody budżetu na 2016 rok ustalone zostały w
kwocie 77.111.083,89 zł, w tym dochody bieżące kwocie 56.816.359,89 zł, dochody
majątkowe kwocie 20.294.724,00 zł.
Natomiast wydatki budżetu na 2016 rok ustalono w wysokości 70.882.187,89 zł, w tym
wydatki bieżące w wysokości 56.492.435,89 zł i wydatki majątkowe w wysokości
14.389.752,00 zł.

Inwestycje w 2016 r.:
Na ukończeniu jest budowa Punktu Obsługi Pasażera wraz z przebudową peronów, ich
zadaszeniem, podjazd dla autobusów, busów w ramach projektu Szybkiej Kolei
Metropolitalnej w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BIT – CITY,
- na ukończeniu jest również rekultywacja terenów przemysłowych po PP Nasycalnia
Podkładów Kolejowych (75% dofinansowania z UE)
- zakończono modernizację Soleckiego Centrum Kultury – do wyposażenia pozostały
siedziska. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na doposażenie centrów kultury. Gmina złożyła wniosek
o dofinansowanie w wysokości 1 mln zł. Konkurs ogłoszony przez Ministra przewiduje
dofinansowanie w wysokości 8 mln zł. Jeśli nie uda się teraz otrzymać dofinansowania, to
będziemy próbować we wrześniu,
- przystępujemy do opracowania dokumentacji na modernizację świetlicy „Jagódka” w Soł.
Kujawska oraz świetlicy w Przyłubiu,
- opracowujemy projekt rewitalizacji Placu Jana Pawła II
- w sprawie przeprawy promowej – odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące układu
drogowego dojazdu do planowanej przeprawy promowej. Są trzy warianty rozwiązań. Układ
drogowy projektowany jest przez firmę „Trasa” z Poznania,
- w ramach ZIT planujemy budowę i połączenie ścieżek rowerowych m.in. prowadzącą
z Otorowa do Solca (ul. Bydgoską, P. Skargi, 22 Lipca do wiaduktu) oraz z Przyłubia do
Solca,
- w ramach inicjatyw lokalnych zostanie przebudowana ul. Cicha,
- planujemy zaadoptować budynek przy ul. Kościuszki 12 na cele edukacyjne, Szkoła
Muzyczna prawdopodobnie zostanie przeniesiona do budynku po ZSOiZ przy ul. 23 Stycznia
13,
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Ponadto

dodała,

że

15

kwietnia

br.

o

godz.

13

odbędzie

się

spotkanie

z Radnymi RM w celu przedstawienia projektu uchwały RM dotyczącego wyznaczenia
obszaru rewitalizacji. Natomiast konsultacje społeczne dla mieszkańców odbędą się
prawdopodobnie od 23 kwietnia br. i potrwają 30 dni. Zachęciła do udziału w konsultacjach
(ankiety będą dostępne w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronie internetowej
Gminy oraz na stronie BIP).
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gmina opracowała 40 kart
projektowych m.in. dot. zadań inwestycyjnych i tzw. zadań „miękkich” tj.:
- termomodernizację budynków,
- rewitalizację obszarów zdegradowanych,
- budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy,
- stacje rowerowe,
- zagospodarowanie terenów zielonych m.in. naprzeciwko Punktu Obsługi Pasażerów,
- modernizacja świetlic wiejskich, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenów wokół
świetlic,
- pracujemy nad platformą multimodalną.
B. Białkowska - trwają konsultacje społeczne w sprawie utworzenia przez Gminę Solec
Kujawski z Miastem Bydgoszcz i innymi gminami z regionu związku metropolitalnego zw.
„Metropolią Bydgoszcz”. Zachęciła mieszkańców gminy do wzięcia udziału w konsultacjach
w sprawie utworzenia „Metropolii Bydgoszcz”(ankiety zostały wyłożone do wglądu, można
wyrazić swoją opinie również przez internet na stronie internetowej naszej Gminy oraz BIP).
Taką możliwość przewiduje ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach
metropolitalnych. Przedstawiciele Miasta Bydgoszczy przedłożyli koncepcję

wystąpienia

przez Radę Miasta Bydgoszczy do Rady Ministrów RP z wnioskiem o utworzenie związku
metropolitalnego. Miasto Bydgoszcz, jako największe miasto w województwie kujawsko pomorskim, spełniające jednocześnie ustawowe wymogi do

utworzenia wraz z innymi

gminami związku metropolitalnego, zamierza wspólnie z tymi

gminami, wnioskować o

utworzenie takiego związku, z zakresem działania obejmującym zadania określone przez art.
12 ustawy, w trybie art. 6 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o związkach metropolitalnych. Do zadań tych należą zadania publiczne w zakresie:
kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związku,

publicznego transportu

zbiorowego na obszarze związku, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i
wojewódzkich na obszarze związku, promocji obszaru metropolitalnego. Na podstawie
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porozumień związek może także realizować zadania publiczne należące do zakresu działania
gminy, powiatu lub samorządu województwa lub koordynować realizację tych zadań oraz
należące do zakresu działania administracji rządowej.
Opinia, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach metropolitalnych zostanie
wyrażona przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim, po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami

Gminy

przygotowawczych

Solc

Kujawski.

Celem

umożliwienia

rozpoczęcia

prac

nad wnioskiem do Rady Ministrów o utworzenie związku

metropolitalnego, zachodzi potrzeba wyrażenia wstępnego stanowiska przez Radę Miejską
w Solcu Kujawskim o woli utworzenia oraz przystąpienia do takiego związku. Gminy
wchodzące w skład metropolii będą zobowiązane do odprowadzania składki w wysokości 4%
kwoty otrzymywanej przez nie z budżetu państwa w postaci odpisu z podatku PIT. Dodała, że
Radni Rady Miejskiej podczas XIII sesji RM w dniu 22 stycznia br. przyjęli uchwałę
wyrażającą wstępne pozytywne stanowisko o utworzeniu z Miastem Bydgoszcz oraz innymi
gminami z regionu związku metropolitalnego, zwanego dalej „Metropolią Bydgoszcz”.
Ustawa o związkach wiele spraw nie precyzuje m.in. dot. zasad finansowania, realizacji
zadań, rozliczania Gmin, możliwości wystąpienia ze związku metropolitalnego. Nie ma
statutu związku, który określałby zasady funkcjonowania. Mamy za małą wiedzę na ten
temat, żeby przedłożyć projekt uchwały o przystąpieniu do związku metropolitarnego Radzie
Miejskiej.

Ad. 5
D. Chojnacki – zwrócił się z prośbą do Dyrektora WUM o przedstawienia informacji w
sprawie wyrobiska w Makowiskach.
C. Ball – Dyrektor WUM - sprawa jest od kilku lat tematem podnoszonym przez Gminę we
wszystkich organach zajmujących się ochroną środowiska, a także w prokuraturze
i sądzie. Gmina na własny koszt zleciła akredytowanej firmie z Krakowa wykonanie badań
składowanych odpadów. Badania te wskazały jednoznacznie, że odpady wykorzystywane do
rekultywacji przez firmę Reccon S.A. nie są tymi, na które Reccon S.A. posiada zezwolenie
na odzysk. O wynikach badań poinformowano Urząd Marszałkowski oraz wszystkie
właściwe organy. W lipcu 2015 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Gminę
z

przedstawicielami:

Wojewódzkiego

Inspektora

Ochrony

Środowiska

Starostwa

Powiatowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Inspektora
Sanitarnego. Na spotkaniu obecni byli również Radni Rady Miejskiej, mieszkańcy sołectwa
5

Otorowo – Makowiska oraz przedstawiciele firmy Reccon S.A. Tematem spotkania była
sprawa gromadzenia przez Firmę Reccon S.A. odpadów w ramach rekultywacji prowadzonej
w byłym wyrobisku Makowiska II. Podczas spotkania ustalono, że zostaną wykonane przez
WIOŚ

badania

wody

pochodzącej

ze

źródlisk

w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska oraz przez SANEPID - badania

wypływających
ujęć wody od

indywidualnych odbiorców zamieszkujących w sąsiedztwie wyrobiska. WIOŚ wykonał
badania wody. Wg badań woda ma klasę czystości I i II. Na koszt Gminy SANEPID pobrał
i przeanalizował próbki wody z prywatnych ujęć. Woda nadaje się do spożycia. Zawiera
zwiększone ilości żelaza. W sierpniu Gmina złożyła zgłoszenie do RDOŚ w Bydgoszczy
dotyczące bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku. RDOŚ wszczął procedurę
wystosowując pisma do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska i do firmy RECCON S.A. Gmina na początku tego roku
ponownie zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem na jakim etapie
prowadzone jest postępowanie w w/w sprawie. Skierowano również zapytanie czy Marszałek
wydał firmie RECCON S.A. zezwolenie na odzysk, mając na uwadze, że zgodnie z ustawą
o odpadach w dn. 23 stycznia 2016 r. tracą moc prawną wszystkie zezwolenia na odzysk. W
dniu 18.01.2016 r. wystosowano pismo do RDOŚ z zapytaniem na jakim etapie jest
postępowanie złożone na wniosek Burmistrza dotyczące bezpośredniego zagrożenia szkodą
w środowisku na terenie Gminy Solec Kujawski. Przesłano również najnowszą dokumentację
fotograficzną z wyrobiska gdzie w dalszym ciągu składowane są odpady. Firma RECCON
S.A. z dniem 23.01.2016 r. utraciła pozwolenie na odzysk odpadów. Wystąpili o dalsze
pozwolenie na działalność. Do tej pory nie otrzymali takiego pozwolenia. Na dzień dzisiejszy
firma nie ma prawa składować na tym wyrobisku czegokolwiek.
Z wyników z piezometrów, o czym poinformował RDOŚ, zwiększa się stężenie rtęci, co jest
zjawiskiem niepokojącym. W związku z tym Gmina ponownie wystąpiła do Prokuratury z
zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa.
Prośba do mieszkańców aby interweniowali na policję albo do Gminy jeśli zauważą
jakiekolwiek działania na wyrobisku.
Mieszkańcy zgłosili sprawy dot.:
- przekwalifikowania gruntów przez Starostwo Powiatowe bez zgody ich właścicieli
(p. Machowski),
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B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – te sprawy należy wyjaśniać bezpośrednio w
Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy,
- naprawy drogi powiatowej w Otorowie oraz lokalizacji przystanków autobusowych na
terenie Sołectwa Otorowo – Makowiska (p. D. Chojnacki),
C. Ball – Dyrektor WUM – przedstawił zebranym stanowisko komisji ds. bezpieczeństwa
ruchu drogowego powołanej przez Urząd Marszałkowski, która zebrała się w dniu 8 marca br.
w związku z prośbami mieszkańców sołectwa, dotyczącymi utworzenia nowych przystanków
w ciągu drogi wojewódzkiej „Makowianka”. Komisja nie zaakceptowała lokalizacji nowych
przystanków. Lokalizacja przystanku tj. koło stacji diagnostycznej pojazdów została
rozpatrzona pozytywnie. Uszkodzenia drogi powiatowej do Bydgoszczy zostały zgłoszone do
Starostwa Powiatowego.
- terminu przebudowy krajowej „10”(mieszkaniec Soł. Otorowo – Makowiska)
C. Ball – Dyrektor WUM – z informacji medialnych do 2019 roku powinna nastąpić
przebudowa krajowej „10” na odcinku do Torunia. Gmina nie ma do tej pory informacji,
która koncepcja przebiegu S – 10 została wybrana przez GDDKiA.
- utwardzenia drogi gruntowej prowadzącej do Rud od krajowej „10” (p. J. Górczyński),
C. Ball – Dyrektor WUM – droga jest na bieżąco naprawiana. Pozostaje kwestia
uregulowania własności drogi.
- planów przedłużenia ścieżki rowerowej z Otorowa do Solca (p. Foltak)
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – mamy w planach, istnieją dwie koncepcje jej
poprowadzenia tj. ulicą 22 Lipca, koło cmentarza, koło „białej góry”, do Otorowa lub ul. 22
Lipca, P. Skargi, ul. Bydgoską do Otorowa.
- uporządkowania numeracji posesji w przypadku dwóch właścicieli domu (D. Chojnacki)
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B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – Gmina aktualizuje operat nazewnictwa ulic
i numeracji porządkowej budynków. Każdy właściciel budynku powinien posiadać aktualny
numer porządkowy zawierający tabliczkę z nr posesji oraz nazwą ulicy.
- wyrzucanych śmieci do lasu (p. Zdanowicz),
C. Ball – Dyrektor WUM – fakt ten należy zgłosić do Gminy lub bezpośrednio na policję.
W. Wesołowski – Dzielnicowy Komisariatu Policji – zacytował art. 64 Kodeksu
Wykroczeń mówiący, że: § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub
użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim
miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250
złotych albo karze nagany. § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku
oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Zebranie zakończono o 1915.
Sołtys Soł. Otorowo – Makowiska – Dariusz Chojnacki
Zarząd Osiedla Rudy – Jacek Górczyński

Protokołowała
Katarzyna Ciudzińska
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