PROTOKÓŁ III/2016
Z ZEBRANIA Z MIESZKAŃCAMI
OSIEDLA ROBIOTNICZEGO
05 KWIETNIA 2016 ROKU
R. Bisaga - przewodniczący Zarządu Osiedla Robotniczego otworzył zebranie z
mieszkańcami. W I terminie brak kworum. II termin zaplanowano o godzinie 1715.
Stwierdzono kworum.
- lista obecności załącznik nr 1
C. Ball – Dyrektor WUM – przedstawił zebranym informacje dot. Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej. Rozdał zebranym ulotki.

Ad. 1.
R. Bisaga – przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za 2015 rok stanowiący zał. do
niniejszego protokołu.

Ad. 2.
A. Filipiak – Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych,
B. Rojewska, – pracownik sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych 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 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
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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.
Na dzień 5 kwietnia br. złożono 436 wniosków.
T. Substyk – Burmistrz MiG – dodała, że tymczasowo dla pracowników MGOPS są
udostępnione pomieszczenia w budynku po byłej szkole zawodowej przy ul. 23 Stycznia 13,
w którym mieści się sekcja świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych.
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Ponadto dodała, że przewidziane są różne formy wypłacania tj. na konto bankowe, w kasie
MGOPS. Należy w drodze przetargu wybrać bank, który będzie wypłacał te środki finansowe
(to w przyszłym roku).

Ad. 3
T. Substyk - Burmistrz 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 – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego BIT – CITY, winda dla
niepełnosprawnych, toalety.
- 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 ponownie 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 przy współudziale studentów z UTP
z Bydgoszczy,
- w sprawie przeprawy promowej – odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące układu
drogowego dojazdu do planowanej przeprawy promowej. Są trzy warianty rozwiązań.
- 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,
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- jeśli Gmina we własnym zakresie opracuje dokumentację na ul. Leśną (wraz z przebudową
skrzyżowania Ugory – Leśna – Powstańców, ścieżki rowerowe), to ZDW wykona tę ulicę
z własnych środków, podobnie jak wykonana została ul. 23 Stycznia.
- przystępujemy do opracowania dokumentacji na budowę kolejnych ulic na Osiedlu Leśnym,
- Starostwo Powiatowe pozytywnie zaopiniowało wykonanie przejścia dla pieszych na
wysokości Rossmana. Zlecono to zadanie do realizacji.
- 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,
- mamy opracowaną dokumentację na budowę ul. Ogrodowej wraz z deszczówką, planujemy
również połączyć ul. Ogrodową z ul. Targową.
- wraz z policją podejmiemy kroki zmierzające do ustalenia i pociągnięcia do
odpowiedzialności osoby zaśmiecające tereny przy osiedlu i ul. Powstańców.
- planujemy rozbiórkę budynku Robotnicza 9A, osoby tam zamieszkujące sukcesywnie są
wysiedlane do innych lokali,
- w najbliższym czasie będzie opracowana dokumentacja na remont drogi na odcinku od
byłych KZNS do „górnych” bloków,
- planujemy przejąć nieodpłatnie od Starostwa teren w pomiędzy budynkami 4, 5 i 9, należy
go uporządkować i zagospodarować,
- planujemy spotkanie z właścicielem terenu pomiędzy budynkami 1, 2 i 3 i dowiedzieć się
jakie ma plany na zagospodarowanie tego terenu.
S. Wrycza – Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji ZGK - po sierpniu br.
planowana jest wymiana sieci wodociągowej, w późniejszym terminie wymiana sieci
kanalizacyjnej na Osiedlu Robotniczym. Najdłużej trwa opracowanie dokumentacji
projektowej i uzyskanie wszystkich uzgodnień.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza – 15 kwietnia br. o godz. 13 odbędzie się spotkanie z
Radnymi RM w celu przedstawienia projektu uchwały RM dotyczącego wyznaczenia obszaru
do rewitalizacji dla Solca Kujawskiego. Natomiast konsultacje społeczne dla mieszkańców
zostaną ogłoszone 17 – 18 kwietnia br.
p. G. Walska – gdzie będzie można zapoznać się z dokumentem dot. rewitalizacji ?
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B. Białkowska – Z-ca Burmistrza – dokument będzie dostępny na stronach internetowych
urzędu www.bip.soleckujawski.pl , www.soleckujawski.pl oraz w wersji papierowej na
życzenie osoby zainteresowanej.
T. Substyk – Burmistrz MiG - 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). 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 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”.
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p. G. Walska – jakie korzyści będzie miała nasza Gmina z wstąpienia do Metropolii
Bydgoszcz?
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – korzyścią będzie wspólne realizowanie zadań
publicznych dotyczących wszystkich mieszkańców metropolii. Nie ma jednak jeszcze
sprecyzowanego podziału środków finansowych.
T. Substyk – Burmistrz MiG – dopóki nie będzie sprecyzowanych w sposób oczywisty
zasad działania Metropolii to będziemy wnioskować o nie przystąpienie do związku.
p. G. Walska – podziękowała za posprzątanie śmieci w lesie przy ul. Średniej, a dzięki
porozwieszanym tabliczkom z napisem monitoring, śmieci w lesie nie ma. Zostały jeszcze
śmieci w lasku przy ul. Średniej naprzeciwko ogródków działkowych.
Zwróciła się z prośbą do policji i do gminy o zwrócenie uwagi na parkowanie samochodów
ciężarowych, przyjeżdżających do firmy Pana Roszaka, żeby nie parkowali wzdłuż drogi i nie
blokowali przejazdu innym osobom.
T. Substyk – Burmistrz MiG – wszelkie zdarzenia należy zgłaszać pod nr 997 lub 112,
a Komenda Miejska w Bydgoszczy przejmuje zgłoszenia i wysyła patrol na konkretne
zdarzenie.
Dyrektor WUM porozmawia z właścicielem firmy w sprawie parkowania samochodów.
J. Walski – na poprzednim zebraniu zgłaszał potrzebę wyrównania drogi dojazdowej do wału
w Przyłubiu (droga prowadząca do posesji Sołtysa). Jeśli uszkodzi samochód na tej drodze to
do kogo zwrócić się o odszkodowanie ? Czy droga ta należy do Gminy ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – w takim przypadku należy zawiadomić odpowiednie służby,
spisać protokół, zgłosić do Gminy to zdarzenie.
p. Marszałek – ponowiła prośbę wycięcia topól pomiędzy budynkami Robotnicza 9, a 9A,
które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.
W budynku Robotnicza 9A codziennie wieczorami zapalone jest światło pomimo, że nikt tam
nie zamieszkuje. Prośba o sprawdzenie.
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W zeszłym roku w budynku 9, były dopłaty za ogrzewanie, czy w tym roku będzie podobnie.
p. R. Bisaga – zgłosił potrzebę podcięcia dziko rosnących akacji pomiędzy Robotnicza 4,
a ul. Powstańców. Zwrócił uwagę, że firma remontująca kominy nie uporządkowała gruzu,
który nadal zalega pod oknami.
Na Osiedlu Robotniczym od lat 70 – tych nie robi się nic. Chodniki są w fatalnym stanie. Na
ostatnim zebraniu była mowa, że nowa sieć wod – kan. zostanie wykonana na wiosnę 2016 r.
Teraz okazuje się, że termin został przesunięty po wakacjach.
p. J. Lackner – Dyrektor Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w
Bydgoszczy – kwestię dot. wycinki topól sprawdzimy. Temat drzew zagrażających
bezpieczeństwu będzie w tym roku załatwiony po przeprowadzeniu wizji w terenie.
Będziemy w kontakcie z gminą.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – z budynku 9A w trakcie wysiedlenia są 3 rodziny.
W najbliższym czasie będziemy starali się wyeksmitować uciążliwego lokatora z budynku
Robotnicza 4. Eksmisja musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa. Procedura
została wszczęta. Najemcy została wypowiedziana umowa najmu, przygotowany jest pozew
do sądu o eksmisję, potrzebne są jeszcze dokumenty z policji. Mamy również zebrane
dowody oraz protokoły z zebrań. Nawet do pół roku może potrwać rozstrzygnięcie przez Sąd
w tej sprawie.
T. Substyk – Burmistrz MiG – musi być jeszcze zgoda Starostwa na eksmisję, ponieważ
lokal jest własnością Starostwa Powiatowego. Zwróciła się do policji o częstsze kontrole w
tym lokalu.
p. G. Walska – kiedy zostanie postawiona tablica ogłoszeniowa w ul. Garbary ?
p. R. Bisaga – tablica jest zakupiona, tylko mieszkańcy ul. Garbary muszą wskazać miejsce
postawienia.
p. G. Walska – miejsce zostało wskazane na poprzednim zebraniu, zaproponowano
postawienie tablicy na końcowym odcinku ul. Garbary. Wcześniej zaproponowała
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postawienie tablicy koło Polmozbytu, i zostało to zaakceptowane. Teraz okazuje się, że jest
problem z tą lokalizacją.
Zgłosiła problem brzydkich zapachów na Parku Przemysłowym, szczególnie w godzinach
wieczornych.
T. Substyk – Burmistrz MiG – zgłosić to należy do Gminy, która powiadomi odpowiednie
służby. Nie zawsze te zapachy są odczuwalne. Możemy się domyślać, z której firmy te
nieprzyjemne zapachy się wydostają. Będziemy rozmawiać z przedstawicielami firmy.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza – tablica zostanie zamontowana po wskazaniu miejsca
przez Zarząd Osiedla na terenie będącym własnością Gminy.
p. Wadzińska – Kiedy i za ile mieszkańcy Robotnicza 3 będą mogli wykupić mieszkania na
własność?
p. J. Luckner – budynek Robotnicza 3 - jest sprawa skomplikowaną - jest współwłasnością
KZNS i Starostwa Powiatowego. Prawnie sytuacja wygląda tak, że KZNS prawnie istnieją,
bez żadnego pracownika, nie ma syndyka, z którym można by rozmawiać w tej sytuacji.
KZNS nie są już w upadłości, tylko działają jako przedsiębiorstwo. Syndyk stwierdził, że nie
ma środków finansowych na zaspokojenie jego wynagrodzenia i w związku z tym sędzia
komisarz umorzył postępowanie upadłościowe i KZNS zostały z udziałem, ma udział też do
jednej z dróg.
Jeśli chodzi o budynki nr 4, 5 i 9 to nie ma problemu bo jedynym właścicielem ich jest Skarb
Państwa, w imieniu którego zarządza Starostwo Powiatowe. Rozpoczęły się inwentaryzacje
wszystkich lokali przez rzeczoznawców. Po inwentaryzacji Starostwo uzyska zaświadczenia o
samodzielności lokali, następnie rzeczoznawca majątkowy raz jeszcze wyceni każdy lokal, po
tym Starostwo wystąpi do Wojewody o zgodę na sprzedaż.
W przypadku wykupu wszystkich lokali – za 10 % wartości lokalu, a w przypadku nie
wykupienia przez wszystkich lokatorów – za 30% wartości lokalu.
Mieszkańcy budynku Garbary 2 wykupili za 10% wartości lokalu – wykupione zostały
wszystkie lokale, łącznie z zadłużonym lokalem.
To mieszkańcy sami zadecydują czy wykupią za 10% czy za 30 % mieszkania. Powinno to
nastąpić jeszcze w tym roku.
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p. Piskorz – 40 lat wynajmowała lokal, a mąż zmarł z którą była podpisana umowa najmu, to
do kogo płacić rachunki ?
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – nie ma drugiego właściciela do podpisania umowy
najmu z Panią Piskorz. Z mocy prawa umowa najmu przechodzi na Panią Piskorz, problem
jest z udokumentowaniem przez p. Piskorz faktu, że jest najemcą przed np. Zakładem
Energetycznym.
T. Substyk – Burmistrz MiG – porozmawiamy o Pani sytuacji z Radcą Prawnym.
p. J. Luckner – ani umowy w Energetyce ani w Gazowni nie zostaną przyjęte, bo potrzebne
są podpisy dwóch właścicieli tj. Skarbu Państwa i drugiego właściciela.
p. Wadzińska – w budynku Robotnicza 3 jest jedno mieszkanie puste 60 metrowe, co z tym
mieszkaniem ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – Gmina nie ma prawo go zasiedlić. Starostwo nie wyraziło
zgody na zawarcie umowy z rodziną wskazaną przez Gminę.
W miejscu poniszczonych chodników należałoby wykonać pieszo jezdnie.
Zorganizujemy w przyszłym tygodniu spotkanie z p. Lacnerem, p. Dyrektorem WUM i
p. R. Bisaga w celu ustalenia celowości wycinki drzew. Do kogo należy wycinka i kto ma ją
wykonać.
p. G. Walska – Czy zmieniło się coś w rejestracji do lekarza w spółce SOLMED od
ostatniego zebrania ? Problem z zarejestrowaniem się do lekarza mają szczególnie osoby
pracujące.
B. Białkowska – Z- ca Burmistrz MiG – ma zostać wprowadzony elektroniczny system
rejestracji, który aktualnie jest testowany. Często spotykamy się z przedstawicielami
SOLMED i z radą nadzorczą w celu omówienia spraw związanych ze spółką. Czekamy na
odpowiedź z NFZ czy wyrazi

zgodę na to, aby przez kilka godzin działała opieka

całodobowa w dni wolne od pracy i święta.
Rejestracja telefoniczna od godz. 7.15, ponieważ w pierwszej kolejności rejestrowane są
osoby, które przychodzą osobiście.
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Wszystkie uwagi mieszkańców przekazujemy na bieżąco Dyrektorowi spółki SOLMED.
Będziemy jeszcze rozmawiać, aby kilka miejsc do rejestracji do lekarzy zostawić na godziny
popołudniowe.
p. J. Walski – czy miejsce pod obecne targowisko zostanie utwardzone ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – miejsce, na którym znajdowało się wcześniej targowisko
będzie wykorzystywane jako parking w ramach BIT - CITY. Miejsce pod targowisko obok
tego parkingu zostanie przebudowane. Jesteśmy w trakcie opracowywania projektu.
p. Kalota – prośba o wykonanie progu zwalniającego na drodze przy budynku Robotnicza 1
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – progi zwalniające są rozwiązaniem utrudniającym
poruszanie się np. karetek pogotowia i innych pojazdów służb ratunkowych.

Każde

niewłaściwe zachowanie się na drodze publicznej należy zgłaszać policji.
p. G. Walska – Czy przewidziano rewitalizację po byłej żwirowni w Przyłubiu ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – na dzień dzisiejszy nie mamy tego w planach, rewitalizacja
tego terenu będzie w późniejszym okresie.
p. G. Walska – prośba o postawienie tabliczek informujących z nr posesji w ul. Średniej.
Czy prawdą jest, że Gmina wydzierżawiła teren na Parku Przemysłowym telefonii
komórkowej ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – jeszcze nie, ale taka możliwość się pojawiła. Zjawił się jeden
z operatorów telefonii komórkowej na terenie Parku Przemysłowego. Umowa nie została
jeszcze podpisana. Trwają rozmowy. Firma musi jeszcze wykonać ocenę oddziaływania na
środowisko.
p. G. Walska – jak będzie wyglądał zjazd z promu ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – udostępniła do wglądu dokumentację projektową.
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Przewodniczący zebrania mieszkańców R. Bisaga podziękował wszystkim i zamknął obrady
o godzinie 1915.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Robotniczego
Roman Bisaga

Protokołowała
Katarzyna Ciudzińska
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