PROTOKÓŁ I/2015
z zebrania sprawozdawczo – wyborczego mieszkańców Osiedla Leśnego
w dniu 5 marca 2015 r.
B. Kołota – w I terminie brak wymaganego kworum, termin II zebrania ustalono na godz.
18.15.
W II terminie – kworum stwierdzono, wg listy obecności w zebraniu uczestniczy 47
mieszkańców – zał. nr 1.
B. Kołota – powitała zebranych mieszkańców i odczytała porządek obrad – zał. nr 2.
Kto z mieszkańców jest za przyjęciem porządku obrad ?
Wszyscy za.

Ad. 1.
B. Kołota – odczytała sprawozdanie z działalności zarządu – zał. nr 3.
Ad. 2. Wybory zarządu osiedla.
B. Kołota – zwróciła się do mieszkańców ilu osobowy ma być skład zarządu ? Obecny liczył
7 osób.
Mieszkańcy opowiedzieli się za 7 osobowym składem zarządu.
B. Kołota – prośba o podawanie osób chętnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono:
1. Alicję Żaguń – wyraziła zgodę,
2. Zbigniewa Kołota – wyraził zgodę,
3. Jolantę Nowicką – Kmieć – wyraził zgodę.
B. Kołota – Kto jest za zamknięciem listy ?
Wszyscy mieszkańcy za.
B. Kołota – prośba o zgłaszanie kandydatów do zarządu.

Do Zarządu Osiedla zgłoszono następujące kandydatury :
1. Natalia Sieracka – wyraziła zgodę
2. Krzysztof Firgolski – wyraził zgodę
3. Witold Lewandowski – wyraził zgodę
4. Mirosław Caban – wyraził zgodę
5. Jarosław Gronowski – wyraził zgodę
6. Michał Malok – nie wyraził zgody
7. Sylwia Grabowska – wyraziła zgodę
8. Józef Łukasik – wyraził zgodę,
9. Henryk Chruścicki – wyraził zgodę,
10. Andrzej Bąbka – nie wyraził zgody,
11. Andrzej Ratajczak – nie wyraził zgody,
12. Beata Kołota – nie wyraziła zgody.
B. Kołota – Kto jest za zamknięciem listy ?
Wszyscy za.
Komisja

Skrutacyjna

przystąpiła

do

pracy

(przygotowanie

kart

do

głosowania,

opieczętowanie, rozdanie mieszkańcom, liczenie głosów).
Burmistrz MiG T. Substyk – W 2015 r. Gmina planuje m.in. realizację następujących zadań
inwestycyjnych:
- budowa dróg na osiedlu leśnym – opracowanie dokumentacji 200.000 zł (ul. Prosta,
Zbożowa, Łąkowa i przyległe do nich)
- Szybka Kolej Metropolitarna BiT City Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu
transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim – budowa Punktu Obsługi
Pasażerów,
- budowa platformy multimodalnej – dla rozwoju naszej Gminy będzie to szczególnie ważna
inwestycja – to rodzaj przeładunkowego węzła transportowego, w którym będą krzyżować się
systemy komunikacji drogowej, kolejowej, lotniczej i śródlądowej. Platforma multimodalna
(intermodalna) to jeden z wniosków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego,
złożony Ministerstwu Infrastruktury w ramach przygotowywanych przez ten resort polskich
propozycji zmian dotyczących transeuropejskich sieci transportowych.

Poinformowała mieszkańców o problemach Spółki Wodnej „Kapuściska”. Zarząd Spółki
Wodnej „Kapuściska” w Bydgoszczy zwołał na dzień 25 luty br. Walne Zgromadzenie
Członków Spółki. Jednym z istotnych punktów porządku obrad było podjęcie uchwały
w sprawie rozwiązania i przejęcia Spółki w stan likwidacji, powołania likwidatora oraz
wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki. Walne Zgromadzenie członków
rozpoczęte w wyznaczonym terminie zostało przerwane, a jego kontynuację wyznaczono na
4 marca br. Natomiast 3 marca br. została zwołana nadzwyczajna sesja RM, na której
przedstawiony został Radnym projekt podjęcia uchwały, w którym odmawia się wyrażenia
zgody na rozwiązanie Spółki Wodnej „Kapuściska” w Bydgoszczy, której Gmina Solec
Kujawski jest członkiem oraz odmawia się wyrażenia zgody na powołanie likwidatora Spółki
Wodnej „Kapuściska” w Bydgoszczy, której Gmina Solec Kujawski jest członkiem. Radni
przyjęli uchwałę jednogłośnie.
- rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia
Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim,
- rozbudowa SCK w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich,
- uruchomienie strefy sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta – 30.000 zł.
Ponadto dodała, że Gmina opracowała 40 kart projektowych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Będziemy się starali pozyskać środki z zewnątrz na w/w projekty.
Złożyliśmy również projekt na budowę 35 km dróg wraz z chodnikami i ścieżkami
rowerowymi.
B. Białkowska – dodała, że dodatkowo planowane jest doświetlenie skrzyżowania ul. Prosta
i Łąkowa. Koszt montażu to ok. 15 tys. zł. Środki pochodzić będą budżetu ENEI w ramach
amortyzacji. W lipcu br. planowane jest natomiast wykonanie czerwonych świateł
pulsacyjnych przy przejeździe kolejowym w ul. Łąkowej.
Mamy opracowaną analizę miejsc na terenie Gminy, które szczególnie wymagają
doświetlenia.
Ponadto dodała, że Burmistrz w drodze Zarządzenia powołał zespół ds. opracowania Planu
rozwoju dróg na terenie Gminy.
W ramach ZIT opracowaliśmy projekt budowy ścieżek rowerowych. Część z nich budowana
jest odcinkami, na które otrzymujemy dofinansowanie. O kolejne środki finansowe będziemy
strać się z drugiego okresu finansowania z UE 2015 – 2020.

Z. Kołota – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w wyniku tajnego głosowania w skład
zarządu osiedlu na kadencję 2014 – 2018 weszli:
1. Krzysztof Firgolski – przewodniczący
2. Józef Łukasik – z-ca przewodniczącego
3. Natalia Sieracka – sekretarz
4. Witold Lewandowski
5. Jarosław Gronowski
6. Mirosław Caban
7. Sylwia Grabowska
B. Kołota – podziękowała za4 letnią współpracę w zarządzie. Zapewniła, że nadal będzie
wspierać i wsłuchiwać się w problemy mieszkańców.
T. Substyk – analizujemy możliwość wykorzystania części placu przy ul. Ugory na plac
zabaw i zielone siłownie. Dodała, że Gmina otrzymała dofinansowanie na powstanie
zielonych siłowni w pobliżu świetlicy we wsi Chrośna.
Dodała, że mamy świadomość, że wiele dróg na terenie Gminy wymaga utwardzenia, jednak
w pierwszej kolejności staramy się realizować te inwestycje, na które otrzymujemy
dofinansowanie np. z UE. Nie realne jest realizowanie wszystkich zadań inwestycyjnych
w jednym czasie.
B. Strzelecka – jedna z gazet regionalnych podała, że nasze miasto jest jednym z najbardziej
zadłużonych miast.
T. Substyk – odpowiedziała, że nie jest to prawdą. W zeszłym roku Gmina spłaciła w całości
kredyt w wysokości 12 mln zł, zaciągnięty m.in. na budowę tunelu. Spłaciliśmy go w ciągu 2
lat
Mieszkańcy zgłosili uwagi dot. m.in.:
- przeniesienia przystanku autobusowego usytuowanego przy posesji Leśna 17 (B. Kołota
zgłosiła tę sprawę na sesji RM). Otrzymała odpowiedź z GDDKiA, że jest to niemożliwe
gdyż zatoczki autobusowej nie da się przenieść. Pani Beata Kołota ponownie wystosuje pismo
w tej sprawie, ponieważ otrzymana odpowiedź nie dotyczyła przedmiotowego przystanku.

Właściciel posesji Leśna 17 dodał, że nie ma w tym miejscu znaku informującego
o przystanku autobusowym.
C. Ball – Dyrektor WUM – wyjaśnił, że w organizacji ruchu przystanek ten nie istnieje.
Zarząd Dróg Wojewódzkich, do którego należy ul. Leśna wyjaśnił, że nie ma możliwości
wykonania w tym miejscu zatoczki autobusowej).
T. Substyk – zaproponujemy spotkanie z dyrektorem ZDW w celu ustalenia najwłaściwszego
miejsca na przystanek autobusowy.
- terminu utwardzenia ul. Świerkowej (p. Stankiewicz)
T. Substyk – potrzebna jest na to dokumentacja, mieszkańcy osiedla leśnego podjęli uchwałę,
o utwardzeniu w pierwszej kolejności ul. Prostej, Zbożowej i Łąkowej.
- braku oświetlenia w ul. Barwnej,
T. Substyk – oświetlenie zostanie wykonane w ramach budowy i modernizacji dróg na Os.
Leśnym. Dodała, że istnieje możliwość realizowania inwestycji w ramach tzw. inicjatywy
lokalnej.
W przypadku osiedla leśnego zgłoszone zostały dwa wnioski m.in. o utwardzenie odcinka
drogi pomiędzy ul. Błonie a ul. Prostą oraz na utwardzenie ul. Cichej.
B. Białkowska – dodała, że Rada Miejska przyjęła uchwałę dot. inicjatyw lokalnych.
Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Burmistrza i polega
on ocenie merytorycznej i formalnej. Ocenę wniosków dokonuje się biorąc pod uwagę
kryteria szczegółowe tj. wkład pracy społecznej, której wartość nie powinna być niższa niż
40% łącznych kosztów realizacji zadania publicznego w tym udział finansowy wnioskodawcy
w łącznych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej, który nie powinien być niższy niż 25%
kosztów w przypadku zadań inwestycyjnych i 10% kosztów pozostałych wypadkach, wkład
rzeczowy wnioskodawcy

w

realizacji

inicjatywy lokalnej,

wkład

pracy

własnej

wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej. Pod uwagę brany jest też priorytetowy
charakter zadań. Dodała, że aby rozpocząć realizację w/w zadań na osiedlu leśnym niezbędna
jest też pozytywna opinia zarządu osiedla. Inicjatywa lokalna może dotyczyć nie tylko
budowy nawierzchni dróg, ale także budowy oświetlenia, budowy placu zabaw itp.
- włączonego oświetlenia ulicznego w ciągu dnia (p. Włazik)
C. Ball – Dyrektor WUM - sporadyczne świecenie się lamp ulicznych w ciągu dnia
spowodowane jest przeglądem i ich naprawą. Od tego roku operatorzy sieci oświetlenia

ulicznego mogą naprawiać oświetlenie tylko w dzień. Dotyczy to przede wszystkim
oświetlenia zamontowanego na słupach energetycznych. Wprowadzenie takich przepisów
spowodowane jest bezpieczeństwem osób wykonujących naprawy oświetlenia.
- zlikwidowania kolejek do zarejestrowania się do lekarza w przychodni przy ul. Powstańców,
(p. Włazik),
- doświetlenie odcinka drogi pomiędzy marketem LIDL, a NETTO oraz ul. Zbożowej
(p. Włazik),
- zabezpieczenie pustostanu przy ul. Błonie 27 (zbierają się tam osoby postronne, jest hałas
i bałagan)
starszy asp. J. Kołodziejski – Kierownik Ogniwa Prewencji – policja prowadzi
postępowanie mające na celu zabezpieczenie tego budynku przez właściciela.
- zbyt dużej ilości lamp ulicznych palących się m.in. przy ul. Ks. Pelikanta i ul. Bukowej (p.
B. Strzelecka)
T. Substyk – wyjaśniła, że na oświetlenie uliczne opracowywana jest dokumentacja, która
przekazywana jest do Starosty w celu wydania przez niego pozwolenia na budowę. Odbiorów
dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonanie oświetlenia jest zgodne z obowiązującymi
przepisami.

- utwardzenia ul. Strumykowej (p. Bednarek)
T. Substyk – na terenie Gminy istnieje 120 km dróg, które wymagają utwardzenia, licząc że
utwardzenie 1 km drogi wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej to koszt ok. 1,5 mln zł.
Są to bardzo duże koszty dla Gminy.
- fetoru wydobywającego się z posesji przy ul. Wiśniowej, którego właściciele dokarmiają
koty m.in. padliną.
B. Kołota – przypomniała, że sprawę tą zgłosiła na jednej z sesji RM.
C. Ball – Dyrektor WUM – temat jest Gminie znany, w ubiegłym roku była przeprowadzana
kontrola tej posesji, właściciele zadeklarowali posprzątanie posesji i dokarmianie kotów
wyłącznie karmą otrzymaną z Urzędu. Ponownie posesja ta zostanie sprawdzona.
- utwardzenia ul. Wrzosowej, która po opadach deszczu jest nieprzejezdna (p. Karólewski,
p. Zielak)

T. Substyk – wiele ulic wymaga pilnego utwardzenia, bez dokumentacji nie jesteśmy
w stanie nic wykonać. Czekamy na informację czy i kiedy uda się pozyskać środki finansowej
na tego typu inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
C. Ball – Dyrektor WUM – skarpa przy ulicy Wrzosowej została już uporządkowana, na
wiosnę planowane jest wycięcie drzew, których korzenie niebezpiecznie penetrują pobliskie
posesje, uzupełnimy wyrwę przy słupie oświetleniowym i wzmocnimy skarpę siatką.
- p. Zielak dodał, że lepiej poczekać na gruntowną modernizację ulicy i nie wykonywać
prowizorycznych prac – szkoda marnować środków finansowych,
- przejścia przez tory w pobliżu cmentarza (niebezpiecznie, brak oświetlenia) –
p. K. Firgolski,
T. Substyk – teren ten należy do prywatnego właściciela, który zgodziłby się sprzedać
Gminie teren jednak w całości ok. 2 ha. Na dzień dzisiejszy Gminego terenua zrezygnowała.

- utworzenia placu zabaw przy ul. Ugory (K. Firgolski),
- zaśmieconego cmentarza położonego na końcu ul. Piaskowej (K. Firgolski)
- niebezpieczeństwo i zagrożenia w szkołach, które dotykają szczególnie dzieci najmłodsze
(p. Włazik),
T. Substyk – Gmina na bieżąco monitoruje to co dzieje się w szkołach, jesteśmy w stałym
kontakcie z dyrektorami szkół, z policją. Pojawił się problem dopalaczy w szkołach, dlatego
też podejmowane są działania związane z przeszkoleniem rodziców w tym zakresie, na co
powinni zwracać uwagę, obserwować swoje dzieci. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych
poważnych problemów w SP nr 4.
C. Ball – dodał, że na bieżąco sprzątamy tereny miasta, zaśmiecanie lasu przy ul. Piaskowej
jest nieustanne, w większości jest to teren prywatny. W ramach akcji sprzątania świata i Dni
Ziemi, zwrócimy się do Zarządu Osiedla Leśnego o zorganizowanie sprzątania na wzór akcji
przeprowadzonej przez Sołectwo Kujawska.
- przywrócenie opieki całodobowej w przychodni przy ul. Powstańców
B. Białkowska – Gmina nie ma wpływu na jej przywrócenie, ponieważ decyduje o tym
Prezes NFZ, który w wyniku przeprowadzonej rejonizacji włączył nasze miasto do
Bydgoszczy. Po godz. 18 oraz w dni wolne i święta usługi lecznicze dla mieszkańców
naszego miasta świadczy Przychodnia „Zdrowie dla Ciebie” przy ul. Ogrody w Bydgoszczy.

C. Ball – Dyrektor WUM – dodał, że także trzy inne przychodnie świadczą usługi dla
naszych mieszkańców oprócz tej na ul. Ogrody.
M. Caban – podziękował mieszkańcom za zaufanie i ponowny wybór do zarządu.
Podziękował też za współpracę ustępującemu zarządowi.
Mieszkaniec osiedla – jaki wpływ będzie miało nasze miasto na to, aby środki finansowe
w ramach ZIT trafiły właśnie na nasz rozwój, a nie np. na modernizację drogi krajowej nr 80
T. Substyk – organami ZIT są Komitet Sterujący i Zarząd. Komitet tworzą prezydenci,
burmistrzowie, wójtowie i starostowie. W jego skład wchodzi również, bez prawa głosu,
przedstawiciel urzędu marszałkowskiego z funkcją opiniodawczo – doradczą. Pani Burmistrz
została wybrana do Zarządu. Zarząd z kolei będzie przydzielał środki finansowe na zgłoszone
projekty, które mają na uwadze wspólny rozwój województwa. Zgłoszone projekty w ramach
ZIT dot. m.in. budowy ścieżek rowerowych łączących ze sobą miasta, stworzenie baz
rowerowych, połączenia ścieżką rowerową naszego miasta z NWW, wspólny projekt
likwidacji azbestu, niskoemisyjne źródła itp.
B. Białkowska – jednym z projektów zgłoszonych w ramach ZIT, a który mógłby
zainteresować starsze pokolenie mieszkańców naszego miasta jest rozbudowa bazy
rehabilitacyjnej.

B. Kołota – zamknęła zebranie o godz. 20.30.

Przewodnicząca ZOL
Beata Kołota
Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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