PROTOKÓŁ NR II/15
z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska
16 listopada 2015 r.
D. Chojnacki – Sołtys – powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 16.45.
W II terminie zebrania – uczestniczy 16 mieszkańców
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2

Ad. 1.
T. Substyk – Burmistrz MiG – budżet miasta i gminy na 2016 r. jest przygotowywany
i w dniu dzisiejszym został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Inwestycje w 2015 r. i 2016 r.:
W 2015 r. kończymy realizacje m.in.:
- budowy Punktu Obsługi Pasażera wraz z przebudową peronów, w ramach projektu Szybkiej
Kolei Metropolitalnej w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BIT – CITY,
- przebudowę dróg gminnych ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul.
Tartacznej, ul. Sosnowa – do tej pory nie udało się otrzymać dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego,
- rekultywacja terenów przemysłowych po PP Nasycalnia Podkładów Kolejowych,
- budowa ul. 23 Stycznia – inwestycja w całości finansowana z budżetu Zarządu Dróg
Wojewódzkich,
- rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury – do wyposażenia pozostały siedziska w sali
widowiskowej.
W 2016 r. Gmina planuje realizację drobnych inwestycji głównie w ramach projektów ZIT.
O przedstawienie projektów w ramach ZIT poprosiła Panią Barbarę Białkowską.
B. Białkowska – Z – ca Burmistrza MiG – w ramach ZIT Gmina zgłosiła do realizacji
projekty m.in. dot.:
- wyposażenia przedszkoli, szkół i budynków ochrony zdrowia,
- rewitalizacji Placu Jana Pawła, terenu przy Muzeum Solca, terenów po byłym ogródku
jordanowskim,
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- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej ( np. budynek Szkoły Muzycznej),
- budowy dróg objazdowych i ścieżek rowerowych wraz z trzema stacjami rowerowymi (na
osiedlu leśnym, osiedlu toruńskim oraz na Placu Jana Pawła),
- wyposażenia świetlic sołeckich z PROW, zielone siłownie, modernizacja świetlicy
w Przyłubiu,
- w ramach ZIT – wyposażenie i modernizacja świetlicy „Jagódka” w Soł. Kujawska.
T. Substyk – Burmistrz MiG – coraz głośniej mówi się znowu o przebudowie drogi
krajowej S 10. Gmina po konsultacjach z mieszkańcami i przedsiębiorcami wysłała swoje
propozycje przebiegu drogi do GDDKiA. Nie wiemy do tej pory jaka koncepcja została przez
nich wybrana. Do 2020 r. inwestycja powinna zostać zrealizowana.
Ponadto dodała, że w rankingu najbardziej efektywnie zarządzanych gmin tygodnika
„Wprost” nasze miasto znalazło się na 26 miejscu. Tak wysokie miejsce w ranking to przede
wszystkim zasługa wszystkich mieszkańców.
Dodała też, Solec Kujawski został Liderem Rozwoju Regionalnego 2015. 5 listopada podczas
III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi, burmistrz odebrał tytuł i statuetkę dla
naszej gminy, przyznaną w ogólnopolskim programie prowadzonym przez Polską Agencję
Przedsiębiorczości, "Forum Przedsiębiorczości" w Dzienniku Gazecie Prawnej i „Biznes
Plus” w Gazecie Wyborczej.

Ad. 2.
Dariusz Chojnacki – zgłosił wnioski dot.:
- sytuacji na wyrobisku w Makowiskach,
- dewastacji i naprawy wiat autobusowych w Otorowie,
- podwyżek cen za odpady komunalne od nowego roku.
C. Ball – Dyrektor WUM – w sprawie zatok autobusowych poinformował, że 12
października br. zebrała się komisja do spraw organizacji ruchu, która m.in. zaakceptowała
powstanie przystanku na „Makowiance” w pobliżu sklepu (Otorowo 28B). Procedura
wykonania może jednak potrwać w czasie.
T. Substyk – Burmistrz MiG - mieszkańcy Otorowo napisali petycję do Urzędu w sprawie
postawienia nowych wiat.
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Ustalono, że WUM prześle do Sołtysa mapkę z naniesionymi miejscami, gdzie obecnie
znajdują się przystanki autobusowe na terenie sołectwa wraz z dwoma nowymi, które zostały
pozytywnie zaakceptowane przez komisje.
Sołtys Soł. Otorowo – Makowiska Pan D. Chojnacki zaproponował zorganizowanie zebrania
z mieszkańcami sołectwa w celu ustalenia miejsc na przystanki autobusowe, które następnie
muszą uzyskać pozytywną opinię komisji ds. organizacji ruchu.
Pani Barbara Białkowska dodała, że w/w Komisja będzie brała pod uwagę m.in.
bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz dysponowanie odpowiednimi gruntami w pasie
drogowym w celu zatwierdzenia ewentualnych nowych przystanków.

W sprawie wiat autobusowych w Otorowie przy drodze powiatowej, Dyrektor WUM
poinformował, że wykonawca zobowiązał się naprawić wiaty do 15 grudnia br. Szyby zostaną
wykonane z mocniejszego tworzywa, aby nie można było ich niszczyć.
W sprawie podwyżek opłat za wywóz odpadów komunalnych wyjaśnił, że już w chwili
obecnej odpady zmieszane z naszej Gminy wywożone są do spalarni w Bydgoszczy. To druga
w Polce tak nowoczesna spalarnia, która będzie spalać odpady z ościennych Gmin,
z Bydgoszczy oraz z Torunia.
Dodał, że stawka za wywóz tony odpadów do spalenia wzrośnie od nowego roku o 5 zł.
W związku z wyższymi kosztami związanymi z wywozem odpadów do spalarni zajdzie
konieczność podwyższenia stawki za wywóz odpadów od osoby, jednak w jakiej wysokości,
tego jeszcze dokładnie nie ustalono.
Dodał, że na terenie Gminy z roku na rok wzrasta ilość odpadów, a segregacja niestety
maleje. Zwrócił uwagę na właściwe segregowanie odpadów przez mieszkańców.
Tylko w sierpniu br. zebrano ok. 100 ton odpadów z tzw. dzikich wysypisk, znajdujących się
na terenie Sołectwa w Wypaleniskach.
W sprawie wyrobiska w Makowiskach Dyrektor WUM wyjaśnił, że w lipcu br. odbyło się
spotkanie z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska – RDOŚ, WIOŚ, Starostwo
Powiatowe, SANEPID, Urząd Marszałkowski (nie przybył na spotkanie). Według
przedstawiciela WIOŚ nie ma nieprawidłowości w kodach odpadów, które są składowane
w wyrobisku. Gmina złożyła pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
o możliwości powstania szkody w środowisku na wyrobisku kruszywa Makowiska II. RDOŚ
wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i
Starostwa Powiatowego o dostarczenie dokumentacji dotyczącej rekultywacji wyrobiska
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będącej w posiadaniu tych instytucji. Zgodnie z ustaleniami z lipca br. została pobrana do
badania woda ze źródliska, jak i z indywidualnych ujęć mieszkańców (badania pokryte z
budżetu gminy). W piśmie WIOŚ nie wykazał występowania zanieczyszczeń organicznych, a
woda w źródliskach ma I i II klasę czystości. W pozostałych próbkach z indywidualnych ujęć
występuje zażelazienie, co nie dyskwalifikuje wody jako zdatnej do picia (informacja
pochodzi z Sanepidu). Dodał, że firma RECON ma ważną decyzję na rekultywację wyrobiska
do końca tego roku. Do tej pory nie wpłynęła do Gminy prośba z urzędu marszałkowskiego o
zaopiniowanie ponownej decyzji na rekultywację dla firmy.
Co do piezometrów, to firma RECON nie ma obowiązku przedstawiania wyników badań
wody Gminie, jednak sami zobowiązali się, że je przedstawią, może tego natomiast żądać od
nich RDIOŚ badający sprawę powstania szkody w środowisku.
Gmina

nie brała udziału w poborze próbek do badań przez WIOŚ. Nie została też

powiadomiona o terminie poboru próbek wody. Zwrócili się tylko do Gminy o podanie
współrzędnych dot. lokalizacji źródliska. Natomiast Gmina uczestniczyła w poborze próbek
wody do badania przez SANEPID.
Mieszkaniec – raz zdarzyło mu się, że wystawił 3 pojemniki zamiast jednego i pracownicy
ZGK ich nie zabrali, natomiast otrzymał informacje z Urzędu, z prośbą o korektę deklaracji.
C. Ball – Dyrektor WUM – jeżeli są to odpady wielkogabarytowe to zabierane są przez
pracowników ZGK zgodnie z przyjętym harmonogramem. Istnieje też możliwość, poza
terminem wywozu oddać je osobiście do ZGK.
W. Pietrzak – ZGK Sp. z o.o. – odpady wielkogabarytowe można oddawać od pn. – do pt.
do godz. 18. Chyba, że wcześniej zgłosi się ten fakt do ZGK, to zostaną przyjęte również po
godz. 18.
Dodał, że jeśli mieszkaniec, który w ramach wyjątku wystawił 3 pojemniki nie zgłosił tego
wcześniej do ZGK. Wówczas pracownicy zakładu na pewno zabraliby odpady
z 3 pojemników.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG - dodała, że ok. 2 tys. mieszkańców nie złożyło do
tej pory deklaracji na odbiór odpadów. Gmina wszczyna postępowania wobec tych osób,
które zamieszkują daną nieruchomość, a nie złożyli deklaracji.
W. Machowski – Czy i kiedy powstanie strzelnica ?
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T. Substyk – Burmistrz MiG – Gmina podpisała umowę z Kurkowym Bractwem
Strzeleckim na dzierżawę terenu pod budowę strzelnicy. Strzelnica powstanie w Przyłubiu,
w miejscu dawnego wyrobiska. Strzelnica ma być otwarta dla wszystkich chętnych.
Właścicielem strzelnicy będzie Kurkowe Bractwo Strzelecki, które od Gminy będzie
dzierżawić teren. Strzelnica ma powstać w przyszłym roku.
D. Chojnacki – podziękował władzom gminy za zorganizowanie dożynek gminnym.
Zasugerował, aby w przyszłym roku dożynki zostały zorganizowane w sobotę.
Zaproponował również, aby Festyn osiedli i sołectw był organizowany latem i w plenerze, co
pozwoli przyciągnąć na festyn liczniejszych kibiców.

Zebranie zakończono o godz. 18.30.
Protokołowała

Przewodniczący zebrania

Katarzyna Ciudzińska

Sołtys – Dariusz Chojnacki
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