PROTOKÓŁ NR 7/2018
Z ZEBRANIA Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA OTOROWO – MAKOWISKA
ORAZ OSIEDLA RUDY
12 KWIETNIA 2018 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 7 osób z Osiedla Rudy (zał. 1 – lista obecności).

W zebraniu uczestniczyli:
1. Barbara Białkowska – Z-ca Burmistrza MiG
2. Magdalena Rudna – Plewa – Sekretarz MiG
3. C. Ball – Dyrektor WUM
4. Beata Kołota – Radna Rady Miejskiej
5. Podinspektor P. Krasicki – p.o. Komendanta Komisariatu Policji
6. T. Szpilewski – dzielnicowy Komisariatu Policji
7. S. Wrycza – Prezes ZGK Sp. z o.o
G. Walukiewicz – Przewodnicząca Rady Soł. - przedstawiła sprawozdanie z działalności
Rady Sołeckiej za 2017 rok.
J. Kaczmarek - Przewodnicząca ZOR – przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady
Sołeckiej za 2017 rok.
Budżet i inwestycje planowane w 2018 roku:
B. Białkowska – Budżet i inwestycje planowane w 2018 roku:
Dochody Gminy wynoszą ponad 92 mln zł, natomiast wydatki w 2018 r. zaplanowano w
wysokości 87 mln zł.
Przypomniała, że na realizację inwestycji mogą być przeznaczone tylko środki pochodzące ze
sprzedaży majątku Gminy.
Przedstawiła informację na temat planowanych inwestycji w 2018 roku:

- budowa parkingu przy ul. Garbary (odwodnienie terenu, budowa oświetlenia, zjazdu oraz
budowa ogrodzenia od strony północnej). Termin zakończenia budowy do 30.04.2018 r.
- budowa dróg na Osiedlu Leśnym (opracowanie rozwiązania projektowego budowy sieci
kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod opadowych z Osiedla Leśnego), przebudowa
ul. Kościelnej.
- budowa nawierzchni ul. Ogrodowej, w tym też budowa sieci wodociągowej, budowa
kanalizacji deszczowej oraz przepompowni ścieków deszczowych,
- budowa ścieżki rowerowej z Otorowa do Solca Kujawskiego, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr
349 i dróg gminnych (ul. P. Skargi, ul. Długa) na odcinku o dł. 3,20 km.
- uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i
Czarnowa wraz z przebudową dróg – w drodze przetargu nieograniczonego, ogłoszonego
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, została złożona jedna oferta na
zaprojektowanie, wybudowanie, dostawę i rozruch eksploatacyjny wraz z wyposażeniem
ruchomym promu pasażersko – samochodowego. Oferta została złożona brutto. W związku z
tym, że kwota przewyższa wartość zaplanowaną w budżecie, na posiedzeniu sejmiku
województwa kuj. – pom. zostanie podjęta decyzja o zwiększeniu lub nie kwoty
zaplanowanej w budżecie województwa na przedmiotowe zadanie.
- budowa oświetlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. J. Piłsudskiego,
- przebudowa i modernizacja świetlicy „Jagódka” przy ul. Kujawskiej,
- przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13 na potrzeby szkoły
muzycznej,
- przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 na żłobek i
przedszkole,
- wymiana stolarki okiennej budynku A UMiG,
- budowa oświetlenia przy ul. Średniej (od ul. Orzechowej do ul. Haskiej) – w dniu
jutrzejszym zostanie podjęta decyzja czy uda się tę inwestycje zrealizować jeszcze w 2018
roku.
Poinformowała również, że Gmina Solec Kujawski wystąpiła w lutym 2018 r. do Ministra
Sportu i Turystyki o dofinansowanie utworzenia trzech Otwartych Stref Aktywności (OSA) tj.
przy ul. Ugory, przy świetlicy wiejskiej „Jagódka” oraz przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Całkowita wartość projektu: 288 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie to 125 tys. zł.

W ramach rewitalizacji planujemy zagospodarować teren przy Skwerze dr Jordana.
W związku z uwagami Urzędu Marszałkowskiego do Gminnego Programu Rewitalizacji MiG
Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 trwają konsultacje społeczne. 10 kwietnia br. o godz.
17.00 odbędzie się debata w sprawie zmiany projektu GPR.
Z-ca Burmistrza MiG poinformowała zebranych o zmianach w organizacji ruchu przy Placu
Jana Pawła II (przy sklepie Drobex Zarząd Dróg Wojewódzkich postawił znak zakazu
zatrzymywania się i postoju). Gmina wraz z właścicielem firmy Drobex chce odwołać się od
tej decyzji.
Z-ca Burmistrza zaprosiła zebranych na Sołtysiadę 14 lipca br. o godz. 15.00 na stadionie
bocznym przy OSiR.
Poinformowała również, że jedna z prywatnych osób złożyła wniosek do Urzędu o nadanie
nazwy drodze dojazdowej we wsi Otorowo. Poddała pod rozwagę i zaopiniowanie przez Radę
Sołecką tego typu propozycji. Dodała, że jeśli mieszkańcy wyrażą zgodę na nadanie nazwy
ulicy dojazdowej do posesji to wiązać się to będzie również z wymianą dokumentów.
Burmistrz oczekuje stanowiska w tej sprawie od sołtysa.
C. Ball – Dyrektor WUM – poinformował, że 23 marca 2018 r. Rada Miejska przyjęła
uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia
niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i
lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Dotacja z budżetu gminy
będzie udzielana w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 ogłoszonego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Łączna kwota
dofinansowania wyniesie 4000 zł. Jednym z warunków udzielenia dotacji będzie trwała
likwidacja obecnego źródła ciepła na paliwo stałe. W przypadku złożenia przez mieszkańców
większej niż 15 liczby wniosków odbędzie się losowanie publiczne wniosków. Informacja o
terminie naboru wniosków oraz powołania komisji do ich weryfikacji zostanie podana po
uprawomocnieniu się uchwały Rady Miejskiej czyli 14 dni po ukazaniu się jej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego tj. 12 kwietnia br. Wnioski są do
pobrania w Wydziale Utrzymania Miasta ul. Toruńska 8 oraz na soleckiej stronie internetowej
www.soleckujawski.pl. Będzie można je składać od 20 kwietnia br. do 30 kwietnia br. Do
15.10.18 r. musi zostać zakończona cała procedura związana z wymianą i dofinansowaniem
wymiany pieców.

Mieszkańcy zgłosili wnioski dot. m.in.:
- naprawy chodnika na Rudach w związku z budową kanalizacji (J. KaczmarekPrzewodnicząca ZOR)
S. Wrycza – Prezes ZGK Sp. z o.o. – odpowiedział, że chodnik zostanie naprawiony po
zakończeniu inwestycji.
- braku koszy na śmieci, szczególnie przy wiacie autobusowej na Rudach (Radna RM
B. Kołota)
B. Białkowska – w sprawie koszy ulicznych należy skonsultować z Dyrektorem WUM.
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B. Białkowska – odpowiedziała, że zgłoszone zostało częstsze opróżnianie.
- konieczności naprawienia dróg dojazdowych na pola oraz okalających wał, zniszczonych
przez firmę naprawiającą wały w Otorowie (D. Chojnacki – Radny RM)
C. Ball – odpowiedział, że Gmina zwróci się do firmy aby po zakończeniu prac tj. po 15 maja
br. przywróciła do stanu pierwotnego te drogi gminne, dojazdowe. Dodał, że niebawem
rozpocznie się równanie dróg.
- oczyszczenia strumyka w Rudach (zapchany przez konary drzew, gałęzie itp.
(J. Kaczmarek – Przewodnicząca ZOR)
C. Ball – odpowiedział, że Gmina wystosuje pismo w tej sprawie do Nadleśnictwa.
- szybkiej jazdy quadów i motorów przez drogi leśne w Rudach i częstszych kontroli policji
(J. Kaczmarek - Przewodnicząca ZOR)
P. Krasicki – jest to problem znany policji, jednak Komisariat Policji nie posiada tylu
policjantów, aby mogli oni non stop kontrolować te osoby. Prośba do mieszkańców aby
widząc taki incydent spisali nr rejestracyjne i zgłosili na policję.
- braku ciśnienia wody w sieci wodociągowej w rejonie zamieszkania Państwa D., a także
jakie są przewidziane działania naprawcze (p. Chojnacki – Radny RM)
S. Wrycza – temat jest znany, prowadzone są cały czas rozeznania techniczne i
modernizacyjne oraz prowadzony jest wspólnie z Pro-Naturą dialog w celu rozwiązania

problemu. Odpowiedział również, że temat jest trudny, ale liczymy na to, że uda się go
rozwiązać.
- wydelegowania przez Urząd osoby do oszacowania szkód w związku z ustawą łowiecką
(D. Chojnacki – Radny RM)
B. Białkowska – odpowiedziała, że Dyrektor WUM wydeleguje osobę. Ponadto są do wglądu
w WUM badania gleby w rejonie Otorowa i Makowisk.
P. Krasicki – zaapelował do mieszkańców Soł. Otorowo – Makowiska oraz Osiedla Rudy o
zgłaszanie przypadków zauważenia np. padłej zwierzyny oraz o konieczności używania przez
rowerzystów kamizelek odblaskowych jak i przez osoby piesze szczególnie dzieci
poruszające się po drodze.

Zebranie zakończono o 1800.

Sołtys Soł. Otorowo – Makowiska – Dariusz Chojnacki
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Rudy – Jacek Górczyński

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska

