PROTOKÓŁ NR I/19
z zebrania sprawozdawczo – wyborczego Osiedla Robotniczego
14 marca 2019 r.
R. Bisaga – Przewodniczący Zarządu Osiedla Robotniczego – 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. Wnioski na
udzielenie dotacji będzie można składać w połowie marca br.
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 II terminie zebrania – uczestniczy 20 mieszkańców,
Lista obecności stanowi zał. nr 1

Ad. 1. 2.
R. Bisaga – odczytał porządek obrad zebrania oraz przedstawił sprawozdanie z działalności
Zarządu Osiedla kadencji 2014-2018 – zał. nr 3.
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R. Bisaga – czy są pytania do sprawozdania ?
Mieszkańcy nie zgłosili.

Ad.3.
R. Bisaga – zaproponował 4 osobowy skład Zarządu.
Kto jest za ?
Wszyscy – za.
R. Bisaga – prośba o składanie kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie
dodał, że osoby będące w Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Zarządu.
Zgłoszono następujące osoby:
1. Karolinę Kwiatkowską– wyraziła zgodę,
2. Józefa Noji – wyraził zgodę,
3. Lidię Wadzińską – wyraziła zgodę.
R. Bisaga – Kto jest za zamknięciem listy ?
Wszyscy – za.
R. Bisaga – prośba o zgłaszanie kandydatur do Zarządu Osiedla Robotniczego.
Zgłoszono następujące kandydatury:
1. Romana Bisagę – wyraził zgodę,
2. Zofię Głos – wyraziła zgodę,
3. Danutę Jonak – wyraziła zgodę,
4. Gabrielę Walską – wyraziła zgodę.
R. Bisaga – Kto jest za zamknięciem listy ?
Wszyscy – za.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy (wypisywanie kart do głosowania, rozdanie,
podliczenie głosów).

Ad. 4.
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza Solca Kujawskiego – dochody budżetu Gminy na 2019 r.
wynoszą ogółem 92.074.349,10 zł, natomiast wydatki ogółem wynoszą 91.395.453,10 zł z
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tego wydatki bieżące w wysokości 74.863.808,10 zł i wydatki majątkowe w wysokości
16.531.645 zł, które mogą być wykorzystane tylko na zadania inwestycyjne.
Zadania inwestycje zaplanowane na 2019 rok:
- przebudowa rowu melioracyjnego na Osiedlu Toruńskim – 82.950 zł,
- przebudowa ul. Leśnej (opracowanie projektu) – 90.000 zł,
- budowa dróg na O. Leśnym – 1.300.000 zł,
- przebudowa ul. Robotniczej (projekt) – 142.500 zł wraz z budową kanalizacji,
- budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solce Kujawski – 1.830.203 zł.
- w toku jest też rewitalizacja społeczno – gospodarcza Placu Jana Pawła II – 1.441.550 zł
- wykupy gruntów – 1.000.000 zł.
Jeśli chodzi o wykup mieszkań terenu przy bloku nr 2, to nastąpiła zamiana gruntów z
właścicielami. Ponadto Starostwo sprzedało Gminie tereny za budynkiem nr 9. Gmina nie jest
jeszcze właścicielem gruntów pod budynkami 4, 5 i 7. Nie wiadomo kiedy Starosta przekaże
nam te grunty. W przypadku Robotnicza 3, nastąpiło wydzielenie, ponieważ budynek
usytuowany jest na dwóch działkach, obejmuje też blaszaki znajdujące się na działce
należącej do Skarbu Państwa. Robotnicza 3 w całości wraz z kawałkiem chodnika. Obecnie
postanowienie o podział znajduje się w Starostwie. Jeśli zostanie zatwierdzony, to wówczas
Gmina wyda decyzje zatwierdzającą ten podział i będzie można przystąpić do wyodrębnienia
lokali i przekazać je do oszacowania przez rzeczoznawcę. Dopiero po tej procedurze będzie
można przystąpić do ich sprzedaży.
- przebudowa ogrodzenia wokół budynku Urzędu,
- zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e – Administracja i SIP w
ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- zakup samochodu dla OSP – 50.000 zł,
- rozbudowa budynku SP Nr 4 – 300.000 zł ,
- budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na
Osiedlu Toruńskim – wydatki zmniejszające dług – spłata umowy forfaitingowej,
- adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. Przedszkolaki na start – rozwój
wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski”,
- termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 (na potrzeby MGOPS),
- trwają rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich na temat zniesienia znaku zatrzymywania
się i postoju w pobliżu sklepu Drobex przy ul. Toruńskiej.
- rozbudowa parkingów przy ul. Ułańskiej i ul. Św. Stanisława,
- budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Leśnym,
- stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy rondzie (fontanna, ścieżki
edukacyjne, plac zabaw) – zadanie rozłożone do realizacji na 3 etapy.
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- stworzenie otwartych stref rekreacji m.in. przy ul. Ugory (plac zabaw i zielona siłownia), za
świetlicą „Jagódka” w Soł. Kujawska oraz przy Ośrodku Sportu i Rekreacji (tylko zielona
siłowania).
- rewitalizacja społeczno – gospodarcza – przebudowa budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II,
- rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej,
- przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej – będą odbywać się
treningi drużyn piłkarskich w ramach U20 Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To bardzo
dobra promocja naszej Gminy. Nowa, naturalna murawa będzie w przyszłości służyć dla
soleckich klubów.
- uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę, w I etapie zostanie poszerzona i
zmodernizowana ul. Żeglarska, natomiast docelowo projektowana jest droga bezpośrednio do
skrzyżowania ul. Bydgoskiej i ks. P. Skargi. Prom powinien zostać uruchomiony we wrześniu
br.
Ponadto Pani B. Białkowska dodała, że PUP zdecydowała się na zlikwidowanie filii
Powiatowego Urzędu Pracy (niskie bezrobocie w naszym mieście), PUP nie ma środków na
dalsze utrzymanie filii. Z dniem 1 stycznia br. również ZUS zlikwidował oddział w Solcu
Kujawskim. Głównym motywem zlikwidowania oddziału były nowe przepisy związane z
ochroną danych osobowych.
C. Ball – Dyrektor WUM – poinformował, że seniorzy z naszego miasta mogą skorzystać i
wyrobić w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego tzw. „Kartę Seniora 60+”,
która skierowana jest do osób powyżej 60 roku życia i umożliwia skorzystanie ze zniżek w
wielu instytucjach i firmach. Na stronie internetowej UM znajduje się aktualna lista firm
oferujących zniżki.
Ponadto Dyrektor WUM dodał, 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.
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
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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 należało
będzie kartę 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.
Mieszkańcy ponadto zgłosili wnioski dot. m.in.:
- naprawienia tablicy ogłoszeń przy ul. Garbary
- planowanych inwestycji związanych z Osiedlem Robotniczym m.in. dot. budowy
nawierzchni i budowy kanalizacji
Pracownik ZGK poinformował, że projekt budowy kanalizacji jest przygotowany, realizacja
przewidziana na 2020 rok.
B. Białkowska – dodała, że z środków ZGK wykonana zostanie kanalizacja, natomiast z
środków Gminy będzie realizowana nawierzchnia ulicy. Żeby jednak przystąpić do
projektowania dróg Gmina musi mieć uregulowane sprawy związane z wykupem terenów.
Dodała, że na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej Robotnicza 2 ustalana jest kwestia oddania
kawałka terenu (chodnika) w zamian Gmina wykona nowy chodnik i oświetlenie.
- niebezpiecznych zabaw dzieci i młodzieży na terenie POP,
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że na terenie POP obowiązuje zakaz jazdy na
rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp. Gmina już od zeszłego roku zwraca się z prośbą do
policji o kontrole policji niebezpiecznych zachować czy dewastacji. Często dewastowane są
toalety. Dzięki monitoringowi wokół POP można szybko rozpoznać sprawcę wykroczenia.
B. Białkowska – dodała, że w budynku Robotnicza 3 Gmina przystępuje do opracowania
zmiany systemu ogrzewania. Potrzebny jest projekt do podłączenia budynku do centralnego
ogrzewania. Następnie uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja. Środki potrzebne na ten
cel do ok. 200.000 zł. Jednocześnie toczą się prace związane z wykupem lokali w budynku
Robotnicza 3.
Tereny za budynkiem nr 9 Gmina odkupiła od Starostwa. Gmina zamieni się z właścicielem
terenów pomiędzy budynkami nr 1,2 i 3, po to żeby zaistniała możliwość zagospodarowania
tych terenów.
W budynku 9A jedna osoba została do wysiedlenia, druga osoba nie przebywa w tym
budynku.
- zagospodarowania terenów po byłej garbarni i ich zalesienie.
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B. Białkowska – odpowiedziała, że póki co na tych terenach nie przewiduje się
przeprowadzenia rekultywacji, wykonywane są dalsze badania i trwają prace związane z
uzyskaniem warunków zabudowy.
W sprawie zalesienia terenów przy ul. Garbary oraz w sprawie gazociągu biegnącego do
KPC-u: etapu prac oraz trasy gazociągu, odpowiedziała, że przekaże pisemne informacje
zainteresowanym po zakończeniu zebrania.
- usunięcia eternitu z dachu budynku nr 5, dach stwarza zagrożenie dla mieszkańców,
- stawiania aut na terenach zielonych pod linkami do prania.
K. Kwiatkowska – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej, w wyniku tajnego głosowania
do Zarządu Osiedla Robotniczego wybrano:
1. Romana Bisagę,
2. Zofię Głos,
3. Danutę Jonak,
4. Gabrielę Walską.
Nowy zarząd po ukonstytuowaniu się:
1. Romana Bisagę – przewodniczący,
2. Zofię Głos – z – cę przewodniczącego,
3. Danutę Jonak – członek,
4. Gabriela Walska – członek.
Zebranie zakończono o godz. 18.30.
Przewodniczący Osiedla Robotniczego
Roman Bisaga

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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