PROTOKÓŁ NR VIII/14
z zebrania z mieszkańcami Osiedla Leśnego
04 września 2014 r.
B. Kołota – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Leśnego – powitała władze miasta oraz
zebranych mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak. Kolejny termin zebrania zaplanowano o godz. 18.15.
W zebraniu uczestniczy 31 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2
Zaproponowano wprowadzenie do pkt. 2 porządku obrad informacji o wyborach
samorządowych, zaplanowanych na dzień 16 listopada br.
Czy są uwagi ?
Mieszkańcy nie zgłosili.
B. Kołota – przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Leśnego
z okres od maja 2013 r. do sierpnia 2014 r.
Mieszkańcy uwag nie zgłosili do w/w sprawozdania.
T. Substyk – Burmistrz MiG – zebrania z mieszkańcami odbywają się wyjątkowo wcześnie,
bo już w miesiącu wrześniu, co spowodowane jest faktem zaplanowanych na miesiąc listopad
wyborów samorządowych. Ponadto chcemy wysłuchać głosów mieszkańców i ewentualne
propozycje wpisać do realizacji do budżetu na 2015 rok.
Wybory samorządowe 2014:
B. Grzona – Górna – Urzędnik Wyborczy - zarządzone na 16 listopada wybory
samorządowe będą się nieco różnić od poprzednich. Po raz pierwszy wybory do rad gmin
odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oznacza to, że każda Gmina została
podzielona na tyle okręgów wyborczych, ile mandatów jest do obsadzenia w danej radzie.
Gmina Solec Kujawski podzielona została na 15 okręgów bowiem wybieramy 15 radnych.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r- Kodeks wyborczy stanowi, że podział na okręgi wyborcze,
ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w danym okręgu ustala, na wniosek
burmistrza – rada gminy wg jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie
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liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. I tak wg stanu
na dzień 31.03.2014 r. liczba mieszkańców gminy Solec Kujawski wynosiła 16.119, liczba
radnych 15 osób. Jednolita norma przedstawicielstwa dla gminy Solec Kujawski wynosi
zatem1075 osób. Podział na okręgi wyborcze powinien respektować tzw. Jednolitą normę
przedstawicielstwa. Oznacza to, że w każdym okręgu liczba wyborców przypadająca na jeden
mandat radnego powinna być zbliżona aby zapewnić każdemu z nich równą siłę głosu.
Komitet wyborczy będzie mógł zgłosić tylko jednego kandydata w okręgu, a mandat
zdobędzie ten który otrzyma największa liczbę głosów .
Wyborca zawsze stawia znak X przy nazwisku jednego kandydata. W wyborach do
pozostałych rad – powiatu, sejmiku wojewódzkiego wybory są wielomandatowe
i proporcjonalne. W wyborach do rady powiatu obowiązuje system proporcjonalny i 5-proc,
próg wyborczy. Oznacza to, że mandaty będą dzielone pomiędzy listy kandydatów
proporcjonalnie do liczby ważnych głosów oddanych na listy. Wyborca może skreślić tylko
jedno nazwisko na jednej z list niezależnie od liczby mandatów do obsadzenia. Np. na gminę
Solec przypadają 3 mandaty do rady powiatu ale wyborca stawia znak X tylko przy nazwisku
jednego kandydata. Także jeden głos przysługuje wyborcy w wyborach do sejmiku
wojewódzkiego. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast są wybierani w wyborach
bezpośrednich. Oznacza to, że zwycięża ten kandydat, który uzyskał ponad połowę ważnie
oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów takiej większości nie uzyska, za dwa tygodnie (
30.11.2014) przeprowadzona jest dogrywka. W drugiej turze głosowania obowiązuje zwykła
większość, a więc kandydat wygrywa większością głosów nad swoim „przeciwnikiem”. Do
drugiej tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem.
Przypominamy mieszkańcom, że od tego roku obowiązuje w naszej gminie nowa geografia
wyborcza. Sytuacja ta ma miejsce w obwodzie nr 10 obejmującym Sołectwo Chrośna,
obwodzie nr 11 obejmującym Przyłubie i leśnictwa oraz obwodzie nr 12, który obejmuje
swym zasięgiem Rudy, Otorowo-Makowiska i Wypaleniska. Pomimo że obwody 10 i 11 nie
osiągają liczby 500 mieszkańców, pozwala to na zmniejszenie odległości, którą wyborca musi
pokonać do siedziby obwodowej komisji wyborczej. Ponadto omawiane miejscowości tworzą
zwartą zabudowę i za utworzeniem tych obwodów przemawiały względy geograficzne,
ekonomiczne, usytuowanie ciągów komunikacyjnych oraz więzi społeczne. Gmina Solec
Kujawski została podzielona na 12 stałych obwodów głosowania. Podział gminy na stałe
obwody głosowania podtrzymuje również zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi
granicami cały okręg wyborczy lub dwa okręgi wyborcze.
Osoby starsze i niepełnosprawne będą miały możliwość głosowania poprzez:
- pełnomocnika,
- korespondencyjnie,
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- UMiG udostępni samochód, który dowiezie jego lokalu wyborczego.
M. Caban – Jaki był powód przeniesienia lokalu wyborczego z przychodni zdrowia do
Gimnazjum Publicznego Nr 2 ?
B. Grzona – Górna – Urzędnik Wyborczy – odpowiedziała, że była to decyzja Komisarza
Wyborczego. Jednym z powodów było to, że przychodnia świadczyła usługi w godzinach
nocnych, co kolidowało z pracą członków OKW.
Z. Kalociński – Kto będzie typował kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych ?
B. Grzona – Górna – Urzędnik Wyborczy – kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej
oraz

do

Obwodowych

Komisji

Wyborczych

zgłaszają

Pełnomocnicy

Komitetów

Wyborczych. Pełnomocnik zgłasza 1 kandydata do pracy w OKW.
Radna A.Żaguń – mieszkańcy podczas ostatnich wyborów wyrazili swoje niezadowolenie,
ponieważ jeden z lokali wyborczych usytuowany był na I piętrze Gimnazjum.
Czy mieszkańcy, którym trudno jest poruszać się po schodach (schody w GP Nr 2 są dość
wysokie) będą mogli liczyć w dniu wyborów na pomoc np. wolontariuszy ?
B. Grzona – Górna – Urzędnik Wyborczy – do Gminy również dotarły sygnały, dlatego
przy wyborach samorządowych lokale będą mieściły się na parterze budynku.
Rozważymy możliwość poproszenia wolontariuszy o pomoc.
T. Substyk – Burmistrz MiG - przedstawiła informacje dot. realizacji inwestycji na terenie
Gminy:
- zakończono I etap budowy tunelu – czekamy na ostatnią transzę pieniądze w wysokości 2
mln 800 tys. zł. Wniosek o płatność został przekazany do Centrum Projektów Unijnych
w Warszawie (sprawdzanie wniosku trwa do 8 miesięcy).
Budowa tunelu była potrzebna mieszkańcom, dzięki niemu poprawiło się bezpieczeństwo
i łączność całego miasta.
Na II etap projektu Bit-City powinniśmy otrzymać 10 mln zł, w tym przypadku Gmina będzie
mogła pobierać zaliczki na realizację inwestycji. II etap obejmuje Punkt Obsługi Pasażerów,
zadaszenie peronów z peronów z peronem wyspowym, zaniżenie peronów do 75 cm. Na
peronach będą ustawione biletomaty.
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- na ukończeniu jest budowa sieci szerokopasmowej – firma, która to realizuje zaoferowała
się na bezpłatne przekazanie 20 kamer ulicznych,
- modernizacja Soleckiego Centrum Kultury – kolejna firma wyłoniona w przetargu
kontynuuje prace remontowe (poprzednia firma porzuciła pracę z dnia na dzień),
- w toku jest oczyszczanie terenów po byłej Nasycalni (efekty oczyszczania już widać),
informacje na temat stopnia oczyszczenia przedstawimy Radnym na kolejnej sesji,
- prowadzimy rozmowy z 2 firmami, zainteresowanymi działalnością na terenie Parku
Przemysłowego,
-

przygotowaliśmy 35

kart

projektowych

w

ramach

Zintegrowanych

Inwestycji

Terytorialnych, inwestycje w nich zawarte mają szansę być zrealizowane w latach 2014 –
2020 (+) m.in. budowa ścieżek rowerowych, budowa dróg, termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej, rewitalizacja rynku, zielone siłownie.
Burmistrz MiG jest w składzie Komitetu Sterującego, który analizować będzie wszystkie
złożone karty projektowe.
Ponadto dodała, że platforma multimodalna została wpisana w Kontrakt Terytorialny.
W którym miejscu powstanie, jeszcze nie wiadomo do końca.
Remont ul. Leśnej
Ustalono z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, że Gmina przygotuje dokumentację na
remont całej nawierzchni wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej. Natomiast środki
finansowe pochodzić będą z budżetu ZDW.
W ramach inicjatywy lokalnej zostanie utwardzony łącznik pomiędzy ul. Prostą - Błonie,
a środki na tę inwestycje pochodzić będą w części ze środków prywatnych, a w części ze
środków gminnych.
Utwardzenie ulic Prosta – Zbożowa – Wiejska i łącznik ul. Łąkowa:
W 2014 r. Gmina przystąpi do opracowania dokumentacji i związanych z tym procedur
(decyzje środowiskowe, zaprojektowanie kanalizacji deszczowej itp.), w budżecie na 2015
rok zarezerwowane zostaną środki na dalsze opracowanie projektu na w/w ulice.
W planach mamy też naprawę zniszczonych krawężników w ul. Zbożowej.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – dodała, że Burmistrz powołał Zarządzeniem,
zespół ds. opracowania koncepcji dróg, w której to ustalono, że ul. Łąkowa ma być
w przyszłości drogą newralgiczną łączącą 3 główne drogi wyjazdowe.
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p. Sowińska – zgłosiła problem palenia przez mieszkańców plastików (smog unoszący się
nad osiedlem jest uciążliwy dla mieszkańców).
Czy jeśli w danej ulicy znajduje się wodociąg, to czy każdy właściciel posesji ma obowiązek
wykonać przyłącze do niego ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – odpowiedziała, że jest to obowiązek każdego właściciela
posesji. Sprawdzimy, kto jeszcze tego obowiązku nie dopełnił.
W sprawie palenia w piecach, odpowiedziała, że Gmina nie ma prawnych możliwości
skontrolowania prywatnych posesji i tym czym palą w piecach. Możemy tylko zgłosić takie
przypadki do WIOŚ w Bydgoszczy, która ma prawo skontrolować i zrobić stosowne pomiary
lub zgłosić na policję.
Mieszkaniec – należy sprawdzić jakiej jakości węglem mieszkańcy palą w piecach ?
p. Siemianowski – zachęcił mieszkańców do zakupu dobrego jakościowo węgla ze składnicy
znajdującej się na terenie naszej Gminy.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – dodała, że zapach palonego plastiku jest
specyficzny i łatwy do rozpoznania.
Co roku Gmina przeprowadza akcje dot. zakazu palenia śmieci (ulotki, plakaty, informacje
w BIP i w „Soleckich Wiadomościach z Ratusza”).
P. Grzegorzewski – dzielnicowy Komisariatu Policji – w przypadku podejrzenia palenia
w piecach odpadami plastikowymi należy zgłosić na policję pod nr 112. Policja ma
możliwość skontrolowania posesji i jeśli zajdzie podejrzenie, że właściciel może palić
w piecu np. odpadami plastikowymi może na niego nałożyć mandat lub skierować sprawę do
sądu.
p. B. Borowicz – zgłosiła sprawy dot.:
- zaśmieconych dróżek przeciwpożarowych pomiędzy posesjami,
- braku placu zabaw np. przy ul. Ugory,
- powstania zielonych siłowni dla rodziców,
- brak przedszkola na osiedlu,
- brak ścieżek dla pieszych w ul. Powstańców,
- zgłosiła problem ginących kotów na osiedlu leśnym w ciągu ostatniego tygodnia,
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B. Kołota – nie jest wykaszana zieleń w łącznikach między ulicami.
C. Ball – Dyrektor WUM - zgłosimy służbom porządkowym.
p. Siemianowski – w ul. Kalinowej ani razu nie skoszono trawy. W pasie zieleni korzenie
rosnącego tam drzewa podnoszą chodnik, prośba o interwencje.
C. Ball – Dyrektor WUM – sprawdzimy i przekażemy służbom porządkowym.
Mieszkanka – bardzo dużo psów biega bezpańsko po ulicach osiedla leśnego, nierzadko
atakując ludzi (zgłoszenie z ul. Świerkowa – Średnia).
T.Substyk – Burmistrz MiG – często jest to wina właścicieli, którzy wypuszczają psy poza
posesję lub nienależycie je zabezpieczają. Część z nich jest wyłapywana i wywożona do
ZGK, stąd właściciel za odpowiednią odpłatnością może odebrać swojego czworonoga.
Radna B. Pietruszyńska – zaproponowała zabezpieczyć w budżecie na 2015 środki
finansowe na zaczipowanie psów. Tylko metodą finansową można zdyscyplinować
właścicieli do odpowiedzialnego traktowania i pilnowania psów.
B. Białkowska - Z-ca Burmistrza MiG – jeśli mieszkańcy zauważą psa biegającego luzem
to powinni zgłosić ten fakt do ZGK Sp. z o.o.
p. M. Caban – zgłosił skargę na pracę listonoszy, którzy dostarczają przesyłki z miesięcznym
opóźnieniem oraz listy są otwierane.
p. Siemianowski – najbezpieczniej jest założyć skrytkę na poczcie i odbierać listy osobiście.
Radna B. Pietruszyńska – pisanie skarg na pracę listonoszy nie przynosi żadnych efektów,
ponieważ są one często uznawane za bezzasadne.
T. Substyk – Burmistrz MiG – dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że poczta zmaga się
z brakiem listonoszy, stąd nie zwalniają tych, które nieodpowiedzialnie traktują swoją pracę.
B. Kołota – zgłosiła interwencje mieszkańców dot. m.in.:
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- samochodów ciężarowych poruszających się z dużą prędkością w ul. Średniej. Jeśli sytuacja
się nie poprawi, to mieszkańcy będą wnioskować o ograniczenia tonażu do 3,5 tony lub
o zamontowanie progów zwalniających,
- przycięcia lub wycięcia krzewów przy skrzyżowaniu ul. Leśnej i Nowej,
- częstszych patroli policji w rejonie ul. Leśna 48, gdzie na nowo postawionych ławkach
zbierają się osoby nietrzeźwe, zakłócające ciszę.

Zebranie zakończono o godz. 20.00.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Leśnego
Beata Kołota

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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