PROTOKÓŁ NR 5/2017
Z ZEBRANIA Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA OTOROWO – MAKOWISKA
ORAZ OSIEDLA RUDY
6 KWIETNIA 2017 ROKU
D. Chojnacki – Sołtys Soł. Otorowo Makowiska – w I terminie brak wymaganego kworum.
II termin zaplanowano na godz. 17.15.
W II terminie zebrania uczestniczy 15 osób z Soł. Otorowo – Makowiska (zał. nr 1 – lista
obecności) oraz 5 osób z Osiedla Rudy (zał. 1 – lista obecności).
G. Walukiewicz – Przewodnicząca Rady Sołeckiej przedstawiła sprawozdanie z działalności
Rady Sołeckiej w 2016 roku – zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – przedstawiła informacje n.t. budżetu na 2017 rok
oraz zadań inwestycyjnych:
Budżet na 2017 r. wynosi 82.016.298 zł w tym dochody własne w wysokości 53.973.022 zł,
subwencje w wysokości 12.794.680 zł, dotacje celowe w wysokości 14.271.086 zł oraz środki
pochodzące z UE w wysokości 977.510 zł.
Natomiast wydatki na 2017 rok kształtują się w wysokości 76.224.902 zł, w tym wydatki
bieżące w wysokości 67.574.284 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.650.618 zł,

Inwestycje w2017 roku: w
- przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ul. Kujawskiej,
- przystąpienie do projektowania budowy ścieżek rowerowych z Otorowa do Solca i z Solca
do Przyłubia, Starostwo Powiatowe partycypuje w kosztach budowy tych ścieżek,
- przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13,
- przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 na żłobek i przedszkole niepubliczne,
- uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i
Czarnowa, wybór najlepszego wariantu i jego zatwierdzenie przez Urząd Marszałkowski,
Starostwa Powiatu Bydgoskiego i Toruńskiego oraz przez Gminę Solec Kujawski i Gminę Złą
Wieś Wielką, ustalenie ceny biletu za korzystanie z promu (beneficjenci partycypowaliby w
jego kosztach). Za ok. 3 miesiące powinna być gotowa dokumentacja na układ drogowy.
Zostanie ogłoszony przetarg na dostawę jednostki pływającej w systemie „Zaprojektuj i
wybuduj”. Natomiast przebudowa układu drogowego jest w toku opracowywania,

- budowa ul. Ogrodowej,
- opracowanie dokumentacji na budowę dróg na Osiedlu Leśnym,
- w ramach ZIT planujemy zagospodarowanie terenów przy Punkcie Obsługi Pasażera,
Ponadto Pani Z-ca Burmistrza przybliżyła informacje dot. rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji
przygotował wykaz projektów „twardych“ i projektów „miękkich“, które mogą być
realizowane na terenie przeznaczonym do rewitalizacji, obejmujący m.in. budynek nr 4 na
Placu Jana Pawła II, budynek przy ul. Kościuszki 12, teren przy Muzeum, budynki
zlokalizowane przy ulicy Św. Stanisława, Osiedle Robotnicze. Komitet Rewitalizacji odbył
ostatnio spotkanie z młodzieżą solecką oraz z organizacjami pozarządowymi i
przedsiębiorcami w celu pozyskania propozycji, które można by było ująć w działaniach w
ramach projektów „miękkich”. Młodzież zaproponowała szereg ciekawych pomysłów
mających na celu ożywienie, szczególnie Placu Jana Pawła II. Pod względem frekwencji nie
dopisały organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Komitet Rewitalizacji planuje do
końca kwietnia zakończyć opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji i przedłożyć RM
do uchwalenia w maju br. Wcześniej jednak odbędą się konsultacje społeczne, a sam program
musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez m.in. Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska. W ramach realizacji inwestycji zaproponowano modernizację budynku nr 4 na
Placu Jana Pawła II oraz modernizacje samego placu wraz ze zmianą organizacji ruchu,
ograniczeniem czasu transportu m.in. towarów, powstanie miejsc parkingowych za
budynkiem nr 4 oraz zespołu parkingów na rogu ul.: Wolności – Ułańska. Ponadto
zagospodarowanie terenów zielonych – aranżacja zieleni i małej architektury terenów
„ogródka jordanowskiego“ oraz terenów przy Muzeum.
Gmina nie przystąpiła jeszcze do prac projektowych i koncepcyjnych mających na celu
zagospodarowania terenów na Osiedlu Robotniczym ponieważ trwają prace związane
z uregulowaniem spraw terenowo – prawnych.
C. Ball – Dyrektor WUM - wybrano firmę opracowującą, (Studium Techniczno –
Ekonomiczno - Środowiskowe (STEŚ) z elementami Koncepcji Programowej wraz z
materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń, wg jednego z wariantów
wjazdy do naszego miasta miałby zostać zaprojektowane w Makowiskach, w ul. Kujawską.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wariantami przebiegu tej drogi w Urzędzie MiG
w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Można zgłaszać swoje propozycje i

uwagi, które Gmina postara się negocjować. Choć nie wiadomo czy zostaną one
uwzględnione. Trasa szybkiego ruchu ma 5 koncepcji przebiegu. Nie będzie wyjazdu z ul.
Leśnej na S10. Projekt przebiegu drogi musi uwzględnić dojazdy do wszystkich posesji
położonych przy S10, do Chrośny wg jednego w wariantów zjazd ma być z wiaduktu.
Konsultacje w sprawie budowy drogi S10 odbyły się w Urzędzie MiG. Powinna je także
przeprowadzić GDDKiA.
Ponadto Dyrektor przybliżył informacje dot. smogu na terenie Gminy. Problem
zanieczyszczenia powietrza istniał zawsze, tylko w ostatnim czasie został bardziej
nagłośniony medialnie. Na terenie Gminy smog jest szczególnie uciążliwy w okresie
grzewczym. Na dzień dzisiejszy nie jest uregulowana kwestia prawna dotycząca spalania
paliw stałych. Prace dot. uregulowania prawnego trwają od 2014 r. Chodzi głównie o
unormowanie prawne klas pieców, planuje się wprowadzenie 5 klas pieców. Aby zniwelować
smog, potrzebne jest dofinansowanie np. na wymianę pieców, obecnie jedynym źródłem
pomocy finansowej, który odbywa się za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Toruniu jest program kierowany do osób fizycznych tj. EKODOM o
dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji albo odnawialnych źródeł energii w
budynkach mieszkalnych i EKOGMINA, na dofinansowanie termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej. Nabór wniosków trwa od 30 września br. do czerwca br. lub do
wyczerpania środków. Jest to forma pożyczki, której aktualne oprocentowanie wynosi 3 % z
możliwością 30 % jej umorzenia.
Ponadto Dyrektor poinformował, że opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej
grypy ptaków. W związku z opublikowaniem w/w rozporządzenia złagodzono restrykcje w
odniesieniu do chowu przyzagrodowego drobiu poprzez zniesienie nakazu utrzymywania
drobiu w zamkniętych budynkach. Przepisy Rozporządzenia nakazują utrzymywanie drobiu
w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami. Powiatowy Lekarz Weterynarii
zwrócił się z prośbą o rozpropagowanie załączonych informacji, stąd Dyrektor przekazał w/w
Rozporządzenie Sołtysowi.
W sprawie firmy RECCON poinformował, że Gmina złożyła zażalenie na postanowienie
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury
Rejonowej Bydgoszcz – Południe o umorzeniu śledztwa.

W odpowiedzi na zażalenie

prokuratura wznowiła postępowanie. Ponadto trwa postępowanie prowadzone przez

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który przedłużył termin
rozpatrzenia sprawy do 6 czerwca br.
Mieszkańcy Osiedla Rudy oraz Sołectwa Otorowo – Makowiska zgłosili wnioski dot.:
- uszczelnienia szamba przy tzw. „pałacyku”, obecnie ścieki wpływają do strumyka,
zanieczyszczając go (p. J. Górczyński – O. Rudy)
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – w „pałacyku” nie ma wspólnoty mieszkaniowej i
zarządcy, który zarządzałby sprawami jego mieszkańców. Zwrócimy się z prośbą do Pana
Janusza Lewandowskiego czy wyrazi zgodę na zarządzanie tą wspólnotą. Póki co pracownicy
urzędu sprawdzą nieszczelność szamba.
- niewłaściwego wyrównania drogi na odcinku od krajowej „10” do Osiedla Rudy, wysypany
został kamień ale nie ubito go (p. J. Górczyński),
C. Ball – Dyrektor WUM - odpowiedział, że prace związane z równaniem drogi nie zostały
jeszcze skończone. Przy odbiorach będzie obecny pracownik urzędu, który oceni efekt
wykonanych prac.
Sołtys Soł. Otorowo – Makowiska złożył wnioski dot.:
- terminu wyrównania dróg gminnych, prowadzących na pola,
- zniszczenia dróg bocznych przez firmę, która przebudowywała wał przeciwpowodziowy,
- postawienia szlabanu, który uniemożliwi samochodom przejazdu wałem,
- uporządkowania ściętych drzew, które pozostawiono na polach,
- zwrócenia uwagi na jakich terenach wydawane są warunki dot. pozwolenia na budowę (na
terenach podmokłych, obok domu sołtysa ma zostać wybudowanych 7 posesji)
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – odpowiedziała, że postawienie szlabanu na wale
przeciwpowodziowym jest konieczny, żeby samochody go nie zniszczyły.
C. Ball – Dyrektor WUM – wystąpimy pisemnie do firmy naprawiającej wał, żeby
przywrócili zniszczone drogi do stanu pierwotnego. Drogi gminne prowadzące na pola będą
sukcesywnie równane.

- regulacji prawnej drogi przechodzącej przez działki 186 i 188 w Otorowie (droga pierwotnie
została nieprawidłowo wytyczona przez geodetę) – p. Mitura
- roli Gminy w sprawach związanych z Gminną Spółką Wodną i zarządzaniem rowami
melioracyjnymi, które nie są czyszczone, nie są też czyszczone studzienki (p. Mitura)
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – odpowiedziała, że Gmina nie ma wpływu na
zarządzanie GSW, zarządzana jest przez członków spółki, którzy opłacają składki. Nadzór
nad rowami melioracyjnymi znajdującymi się na terenie Soł. Otorowo – Makowiska sprawuje
Starosta Powiatu Bydgoskiego, a nad pozostałymi Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych we Włocławku.
Wycinka drzew przy rowach melioracyjnych musi być uzgodniona z właścicielem tych
rowów, jeśli rów przepływa przez prywatny teren, to wycinka musi być uzgodniona z
właścicielem tego terenu.
- wyjaśnienia przyczyny zmniejszenia dotacji z wysokości 10.000 zł do 3.000 zł w budżecie
na 2017 r. na prowadzenie biura księgowego Gminnej Spółki Wodnej (p. M. Pasturczak).
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – prośba o skontaktowanie się z Panią Burmistrz
MiG i wyjaśnienie przyczyny zmniejszenia dotacji dla GSW. Dodała, że GSW otrzymuje
również pomoc od Gminy w formie rzeczowej.
- rozpoczęcia budowy domu przez jednego z właścicieli na terenach, na których znajdują się
tzw. sączki melioracyjne odwadniające ok. 15-20 ha terenu. Ciężki sprzęt budowlany może
doprowadzić do ich zarwania i zalania.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – sprawę należy zgłosić do nadzoru budowlanego.
- bezpańskich psów, które biegają po wsi stwarzając zagrożenie szczególnie dla dzieci
(p. G. Walukiewicz)
- rejonizacji i rekrutacji dzieci do klasy pierwszej od 1 września br. Starsze rodzeństwo
uczęszcza do SP Nr 4, czy młodsze będzie można zapisać do SP 4 mimo, że wg nowej
rejonizacji powinno zostać przyjęte do Zespołu Szkół ? (p. G. Walukiewicz)
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – zwróciła się z prośbą o skontaktowanie się w dniu
jutrzejszym, po rozeznaniu tematu w Ref. Edukacji.

W. Wesołowski – dzielnicowy Komisariatu Policji przypomniał zebranym o obowiązku
uporządkowania drogi przez rolników wyjeżdżających z pól. Nie posprzątanie drogi grozi
mandatem w wysokości 500 zł.
- rozpędzonych samochodów na odcinku od świetlicy „Makowianka” do ul. Nowotoruńskiej,
niebezpiecznie dla pieszych poruszających się poboczem (mieszkanka Soł. Otorowo –
Makowiska)
- naprawy drogi w pobliżu „białej góry” (p. Foltak)
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – odpowiedziała, że planujemy w tym miejscu
wykonać drogę dojazdową.
- zniszczonych wiat autobusowych. Czy mieszkańcy mogą sami reagować jeśli są świadkami
zniszczenia ? (p. Mitura)
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG – odpowiedziała, że wiaty są często niszczone na
terenie całej Gminy, a koszty ich naprawy bardzo wysokie. Należy reagować na tego typu
incydenty i zgłaszać je na policje lub do UMiG.
Zebranie zakończono o 1830.

Sołtys Soł. Otorowo – Makowiska – Dariusz Chojnacki
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudy – Jolanta Kaczmarek
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Katarzyna Ciudzińska

