PROTOKÓŁ NR I/19
z zebrania sprawozdawczo – wyborczego Sołectwa Otorowo - Makowiska
28 marca 2019 r.
D. Chojnacki – Sołtys – powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 17.15.
W oczekiwaniu na II termin zebrania C. Ball – Dyrektor WUM poinformował, że w 2019 r.
Gmina planuje udzielić dotację na wymianę pieców na gaz, na olej i na energię elektryczną.
Dofinansowanie w br. przewidziano w wysokości 30.000 zł tj. po 3.000 zł na osobę czyli 10
gospodarstw domowych otrzyma dotację na wymianę pieców. Rada Miejska w Solcu
Kujawskim w dniu 22 lutego 2019 r. przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji. Wzorem
ubiegłego roku, jeśli liczba chętnych osób przekroczy liczbę dziesięciu, to odbędzie się
losowanie publiczne. Dotacja zostanie rozliczona jeszcze w roku bieżącym. Dyrektor dodał,
że została do Gminy przesłana informacja Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o
opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego określającej
wprowadzenie na obszarze woj. kuj. – pom. ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwały antysmogowej”. Głównym
celem będzie wprowadzanie z upływem czasu ograniczeń skutkującym tym, że w
ostateczności będzie zakaz palenia tzw. „kopciuchem”.
Ponadto Dyrektor poinformował o rządowym projekcie „Czyste Powietrze” prowadzonym
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu polegający
na dofinansowaniu termomodernizacji, wymiany źródeł ogrzewania, instalacji odnawialnych
źródeł energii dla osób fizycznych. Wielkość udzielanej dotacji uzależniona jest od wysokości
dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Dofinansowanie przyznawane jest w dwóch
formach: dotacji i pożyczki. Wnioski do dofinansowanie należy składać w WFOŚiGW w
Toruniu.
Dyrektor dodał, że na budynku przychodni został zamontowany czujnik mierzący jakość
powietrza. Czujnik ten Gmina wygrała dzięki mieszkańcom, którzy głosowali na facebooku.
Przez okres dwóch lat będzie on zamontowany na budynku nieodpłatnie, następnie po tym
okresie będzie koniczność bądź też nie opłaty abonamentowej firmie, która ten czujnik
przekazała do wykorzystania.
Dyrektor WUM przekazał informacje, że od 1 marca br. można korzystać z „Soleckiej Karty
Miejskiej”, wprowadzanej w porozumieniu z PKS-em Bydgoszcz. Jest to ustalenie ze
spotkania przedstawicieli przewoźnika z władzami miasta, które odbyło się 23 stycznia br.
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Zaproponowano wdrożenie „Soleckiej Karty Miejskiej” polegającej na wprowadzeniu
nowego biletu okresowego uprawniającego do poruszania się po terenie miasta wszystkimi
autobusami PKS-u. Bilet ten, bez limitów przejazdu, wydawany będzie na 14 kolejnych dni, a
jego cena wyniesie 20 zł. Pierwszą kartę będzie można zarejestrować w placówce PKS w
Bydgoszczy oraz w soleckiej bibliotece (Centrum Aktywności i Edukacji, ul. 23 Stycznia 9),
natomiast punktem sprzedaży biletów PKS i przedłużenia kart będzie kiosk przy szkole
muzycznej (ul. 23 Stycznia 13). Ważność czternastodniowej karty będzie można przedłużyć
także u kierowcy autobusu. Karta jest do bezterminowego wykorzystania, jednak czas,
w którym nie będziemy z niej korzystali, nie może przekroczyć 90 dni. Po tym terminie kartę
trzeba ponownie zarejestrować. Po raz pierwszy kartę będzie można zarejestrować 27 i 28
lutego w Bibliotece Publicznej (ul. 23 Stycznia 9) w godzinach jej otwarcia. Karty będą też
dostępne na dworcu PKS w Bydgoszczy.
Ponadto Dyrektor WUM dodał, że została podpisana umowa pomiędzy Burmistrzem Solca
Kujawskiego, a Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie
programu na szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65+. W br. będzie możliwość
zaszczepienia z tego programu 10 osób. Szczegóły niebawem zostaną opublikowane na
stronie internetowej oraz w „Soleckich Wiadomościach z Ratusza”.
Teresa Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – poinformowała, że na ukończeniu
budowa promu, który buduje Stocznia w Malborku. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na
nazwę dla promu. Na zwycięzcę czekają atrakcyjne nagrody m.in. rowery dla całej rodziny.
Wręczenie nagród nastąpi 17 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Propozycje nazw dla promu można zgłaszać do 29 marca br. Szczegółowe informacje dot.
konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Ze strony Urzędu też przewidziano
gadżety dla najlepszych nazw.
W II terminie zebrania – uczestniczy 30 mieszkańców
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2

Ad. 1.
B. Fryszke – przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2018 rok – zał.

Ad.2.
D. Chojnacki – zaproponował podawanie kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
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Zgłoszono:
1. p. Marka Pasturczaka – wyraził zgodę,
2. p. Barbarę Fryszke – wyraziła zgodę
3. p. Barbarę Korcz– wyraziła zgodę.
D. Chojnacki – Kto jest za zamknięciem listy ?
Wszyscy mieszkańcy – za.
D. Chojnacki – prośba o zgłaszanie kandydatur na Sołtysa.
Zgłoszono:
1. Dariusza Chojnackiego – wyraził zgodę,
D. Chojnacki - Kto jest za zamknięciem listy ?
Wszyscy mieszkańcy – za, przy
1 głosie przeciwnym
Lista kandydatur została zamknięta.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy (wypisywanie kart do głosowania, rozdanie,
podliczenie głosów).
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – przedstawiła budżet na 2019 rok oraz
planowane inwestycje w 2019 r.
Poruszono też temat dot. budowy drogi krajowej S10. Pani Burmistrz poinformował, że w
przyszłym tyg. ma odbyć się spotkanie w tej sprawie z Prezydentem Miasta Bydgoszcz.
Nasza Gmina otrzymała propozycję przystąpienia do Stowarzyszenia, które ma podejmować
inicjatywy, promować i aktywnie popierać wszelkie działania mające na celu budowę S10.
Cz. Frischke – zachodzi obawa, że przebieg trasy S10 będzie przebiegać przez rozlewiska
położone na terenie Rud. Gdzie można zapoznać się z projektem przebiegu drogi S10 ?
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – odpowiedziała, że prawdopodobnie nowy
przebieg drogi będzie musiał zostać odsunięty od tych rozlewisk, w przeciwnym wypadku
GDDKiA nie otrzyma pozytywnej decyzji oceny oddziaływania na środowisko. Będziemy
uczestniczyć w kolejnych spotkaniach dot. budowy drogi S10.
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p. Marek Pasturczak – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Sołtysa.
Sołtysem Sołectwa Otorowo – Makowiska został wybrany p. Dariusz Chojnacki
- protokół Komisji stanowi zał. do protokołu.
D. Chojnacki – podziękował wszystkim za oddane głosy i zapewnił, że dalsza praca będzie
zauważalna na rzecz Sołectwa.
D. Chojnacki – zaproponował, aby wybrać 7 osobowy skład do Rady Sołeckiej. Kto jest za
w/w propozycją ?
Wszyscy mieszkańcy - za
D. Chojnacki – prośba o podawanie kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej
Zgłoszono:
1. p. Marka Pasturczaka – wyraził zgodę,
2. p. Ryszarda Chojnackiego – wyraził zgodę, zastąpił on p. Barbarę Fryszke, która
zamierzała kandydować do rady sołeckiej.
3. p. Barbarę Korcz– wyraziła zgodę.
D. Chojnacki – Kto jest za zamknięciem listy ?
Wszyscy mieszkańcy – za.
D. Chojnacki - prośba o zgłaszanie kandydatur na członków do Rady Sołeckiej.
Zgłoszono:
1. Czesława Frischke – wyraził zgodę,
2. Barbarę Fryszke – wyraziła zgodę,
3. Wiesława Machowskiego – wyraził zgodę,
4. Radosława Chojnackiego – wyraził zgodę,
5. Tomasza Lewandowskiego – wyraził zgodę,
6. Mateusza Walukiewicza – wyraził zgodę,
7. Justynę Parii – Fryszkę – wyraziła zgodę,
8. Tomasza Słembarskiego – wyraził zgodę.
D. Chojnacki – Kto jest za zamknięciem listy kandydatur ?
Wszyscy mieszkańcy – za.
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Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy (wypisywanie kart do głosowania, rozdanie,
podliczenie głosów).
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – poinformowała, że na terenie Sołectwa będzie
realizowane zadanie inwestycyjne dot. budowy ścieżki rowerowej z Otorowa do Solca do
tunelu.
Ponadto dodała, że na terenie Solca zmodernizowany zostanie budynek przy Placu Jana Pawła
II 4, który zostanie przeznaczony na cele społeczne. Realizowany jest plac zabaw wraz z
powstaniem fontanny na Skwerze Dr Jordana – inwestycja zostanie zakończona w 2020 r.
Realizujemy budowę nawierzchni ulic. Planujemy rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 4,
jesteśmy też na etapie opracowywania koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Ugory –
Powstańców – Leśna i stworzenie mini ronda oraz wykonanie zatok autobusowych wzdłuż ul.
Leśnej. Gmina posiada już koncepcję zagospodarowania terenów po byłej Nasycalni
opracowaną, w ramach międzynarodowego programu Interreg, w którym nasza Gmina
uczestniczy. Tereny te zostaną za 2 lata, kiedy skończy się trwałość projektu,
zagospodarowane na cele sportowo – rekreacyjne.
Pani Burmistrz dodała, że na ukończeniu są prace na stadionie miejskim, ponieważ nasz
stadion został wytypowany jako baza treningowa w ramach Mistrzostw Świata FIFA U-20
Polska 2019. Wizytowali u nas przedstawiciele FIFY oraz PZPN, którzy m.in. kontrolowali
stan jakości murawy. Jest to też duża promocja dla naszej Gminy. Wiele zagranicznych
drużyn zdeklarowało już teraz chęć wynajęcia stadionu w celu zaaklimatyzowania się i
trenowania przed właściwymi mistrzostwami. 10 maja br. stadion zostanie oddany pod
treningi, na okres 2 tygodni (koszt wynajęcia stadionu na ten okres to 50.000 zł). Dodatkowo
na stadionie głównym powstały dwa mniejsze boiska przeznaczone np. do trenowania dzieci z
soleckich klubów piłkarskich. Gmina jest w trakcie podpisywania umowy na wykonanie tzw.
piłkołapów od strony ul. Parkowej, powstanie też nowa nawierzchnia boiska.
B. Grzona – Górna – Dyrektor WA – przedstawiła zebranym informacje dot. określenia
wysokości opłat i zasad korzystania z wynajmowania świetlic wiejskich. Przedstawiła treść
zarządzenia oraz regulamin korzystania ze świetlic.
Mieszkańcy zgłosili wnioski dot. m.in.:
- konieczności zamontowania lustra lub poszerzenie zakrętu w pobliżu świetlicy
„Makowianka” oraz wykonania chodnika.
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C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że jest to droga wojewódzka. Gmina wystąpi
ponownie do Urzędu Marszałkowskiego, który jest zarządcą tej drogi o zwołanie komisji ds.
bezpieczeństwa i zmiany organizacji ruchu. Dodał, że w skład w/w komisji wchodzą m.in.
przedstawiciel z Urzędu Marszałkowskiego, policji, Starostwa Powiatowego oraz
przedstawiciel z Gminy, na której terenie droga jest usytuowana.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – dodała, że w sprawie chodnika na w/w
odcinku drogi, zwróci się z prośbą, przy najbliższym spotkaniu do Dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy o rozeznanie tematu m.in. ustalenia jak szeroki jest pas drogi
należący do ZDW i czy istnieje w związku z tym możliwość wybudowania w tym miejscu
chodnika.
Cz. Frischke – zadeklarował przekazanie swoich terenów pod budowę chodnika, jeśli w grę
wchodzi poprawa bezpieczeństwa na drodze wszystkich mieszkańców.
D. Chojnacki – dodał, że komisja ds. zmiany organizacji ruchu wizytowała ten rejon i
stwierdzili, że z uwagi na zbyt wąski odcinek tej drogi nie ma szans na wykonanie np. miejsc
pod przystanki autobusowe.
- terminu oddania do użytku strzelnicy w Przyłubiu.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – odpowiedziała, że teren pod jej budowę
został wydzierżawiony Bractwu Kurkowemu na zasadzie partnerstwa publiczno –
prywatnego. Prace są w trakcie realizacji, mają plany zakończyć w br. Bractwo Kurkowe
będzie zarządzać tą strzelnicą.
Cz. Frischke – prawdopodobnie Bractwo Kurkowe porozumie się z kołami myśliwskimi.
D. Chojnacki – dodał, że teren jest już ogrodzony, prace trwają.
- zasad funkcjonowania promu, częstotliwości kursowania i cen biletów
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – odpowiedziała, że Marszałek Woj. Kuj. –
Pom. zadecydował, że przez 3 - 4 miesiące kurs promem będzie bezpłatny i taki zapis
znajduje się w umowie z firmą, która buduje prom. Będzie to m.in. sposób na wypromowanie
przeprawy promowej. Wstępne przewidywane koszty przeprawy to 2 zł od osoby i 4 zł od
samochodu, jest to uzależnione od zainteresowania. Prom jednorazowo może zabrać 15 aut
albo 1 autobus i 9 aut oraz 80 osób. Prom powinien kursować cały rok, w zależności od
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warunków pogodowych (dopóki rzeka nie będzie skuta lodem). Na wylotach z jednej jak i z
drugiej strony będą świetlne tablice informujące o tym, czy prom w danym dniu kursuje.
Przepłynięcie promu łącznie z ładunkiem i wyładunkiem powinno trwać ok. 15 min.
- terminu zakończenia budowy ścieżki rowerowej.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – odpowiedziała, że budowa ścieżki powinna
ostatecznie zostać zakończona w 2020 r. Ścieżka poprowadzona zostanie po prawej stronie
jadąc od strony Otorowa, następnie ul. P. Skargi, ul. Długą, aż do tunelu.

- sensu zamiany nazewnictwa Miasta i Gminy Solce Kujawski.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – odpowiedziała, że zmiana nazewnictwa
związana była z koniecznością uregulowań prawnych. Zmiana dotyczyła nazwy instytucji
jaką jest Urząd Miejski. Obowiązuje nazwa Gmina Solec Kujawski. Obawa rolników o
dopłaty do tzw. terenów wiejskich są niepotrzebne, ponieważ nie ma to nic wspólnego ze
zmianą nazewnictwa.
- przejścia przez tory kolejowe na wysokości danego przedszkola w Otorowie.
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że linia kolejowa 018 Kutno – Piła była
rewitalizowana w ostatnich latach i w związku z tym PKP planuje zwiększyć prędkość na tej
linii do 140 km/h. Dlatego też zgodnie z Rozporządzeniem Ministra sukcesywnie
likwidowane są wszelkiego rodzaju przejścia dla pieszych szczególnie. Natomiast inne
przejścia są dopasowywane do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. W dniu 5 marca br.
odbyło się spotkanie komisji powołanej w celu ustalenia likwidacji lub modyfikacji przejścia
dla pieszych z kategorii „E” do kategorii „F”. Sporządzono protokół ze spotkania, w którym
wpisano uwagę, że z uwagi na użytkowanie tego przejścia przez mieszkańców i ich dzieci to
przejście pozostawić w dotychczasowej kategorii „E”. Protokół wraz z wnioskiem został
wysłany do centrali PKP. Czekamy na ich odpowiedź. Dodał, że Gmina nie może przejąć w
posiadanie tego przejścia, musiałoby się to odbyć na zasadzie umowy z PKP, gdzie Gmina
wzięłaby odpowiedzialność za to przejście i za jego utrzymanie lub może to zrobić osoba
fizyczna, a nikt takiej odpowiedzialności na siebie nie weźmie. Jak tylko uzyskamy
odpowiedź, czy zostanie czy będzie zlikwidowany, to poinformujemy o tym Sołtysa.
- dewastacji wiat autobusowych, rozważenie możliwości oświetlenia tych miejsc za pomocą
np. panelu słonecznego.
C. Ball – Dyrektor WUM – co jakiś czas Gmina naprawia te dewastowane wiaty.
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T. Piasecki – Z-ca komendanta Komisariatu Policji – prośba do mieszkańców o zgłaszanie
na policję zdarzeń, którego mieszkańcy są świadkami.
Zaapelował do mieszkańców, o używanie elementów odblaskowych zarówno przez pieszych
jak i rowerzystów dla własnego bezpieczeństwa.
Z-ca Komendanta dodał, że Komisariat Policji wystosował pismo do Zarządu Dróg
Wojewódzkich o ponowne postawienie znaku ograniczającego wjazd samochodów o
wyższym tonażu. Znak znajdował się przy skrzyżowaniu z ul. Nowotoruńską i został
zniszczony.
- przybliżenia tematu związanego z oświatą w naszym mieście.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – odpowiedziała, że zgodnie z wprowadzoną
reformą

oświaty,

zostanie

całkowicie

wygaszone

Gimnazjum

Publiczne.

W budynkach przy ul. 29 Listopada nadal mieścić się będzie liceum oraz uczyć się będą
uczniowie klas siódmych i ósmych. Jednocześnie planujemy rozbudowę Szkoły Podstawowej
nr 4.
- przybliżenie informacji na temat budowy mariny.
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – odpowiedziała, że po uruchomieniu promu
powinna zostać zagospodarowana przestrzeń pomiędzy ul. Żeglarska, a ul. Do Wisły.
Posiadamy wstępną koncepcję zagospodarowania, wystąpiliśmy do Dyrektora RZGW, który
przygotuje dla Gminy stosowne materiały dot. m.in. określenia wysokości terenów nas Wisłą.
Marina powinna powstać nie za blisko promu, tylko być przesunięta w kierunku ul. Do Wisły,
pomiędzy dwoma ostrogami i cofnięta w ląd. Być może w 2020 roku będzie można rozpocząć
opracowanie właściwej koncepcji zagospodarowania mariny. Gmina zaproponowała
Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego stworzenie sieci marin na terenie
naszego województwa i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.
- zakazu zatrzymywania się i postoju przy ul. Toruńskiej na wysokości sklepu Drobex
T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – wystąpiliśmy do Dróg Wojewódzkich w
Inowrocławiu jako zarządcy drogi wojewódzkiej nr 394 tj. ul. Toruńskiej o ustosunkowanie
się do prośby związanej z usunięciem tego znaku. Przyznali Gminie rację i czekamy teraz na
działania z ich strony czy usuną ten znak.
Dodała, że pomiędzy ul. Ułańską, a ul. Toruńską w tzw. „dolince” powstanie docelowo 20
dodatkowych miejsc parkingowych.
- zamierzeń dot. przystąpienia do strajku nauczycieli z naszego miasta.
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T. Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego – odpowiedziała, że nauczyciele z soleckich
szkół planują przyłączenie się do strajku 8 kwietnia br. 2 kwietnia br. Burmistrz spotka się z
dyrektorami szkół w celu ustalenia działań takich jak zapewnienie uczniom czasu wolnego,
jeśli strajk rzeczywiście doszedłby do skutku.
Pani Burmistrz dodała, że Zakład Gospodarki Komunalnej wywiązał się z planu i
doprowadził wodę do granicy z Łęgnowem, do mieszkańców, którzy jako jedyne posesje w
Otorowie nie miały doprowadzonej wody, a tą którą mieli, była zanieczyszczona.
M. Pasturczak – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej wyboru do Rady Sołeckiej, który
stanowi zał. do niniejszego protokołu.
Wybrano radę, która ukonstytuowała się:
1. Barbara Fryszke– przewodnicząca Rady Sołeckiej
2. Mateusz Walukiewicz – zastępca przewodniczącego Rady Sołeckiej
3. Justyna Parii - Fryszke - sekretarz
4. Czesław Frischke - członek
5. Wiesława Machowskiego - członek
6. Radosława Chojnackiego – członek
7. Tomasza Lewandowskiego – członek
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.
Zebranie zakończono o godz. 19.15.

Protokołowała

Przewodniczący zebrania

Katarzyna Ciudzińska

Sołtys – Dariusz Chojnacki
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