PROTOKÓŁ NR III/16
z zebrania z mieszkańcami Osiedla Leśnego
11 marca 2016 r.
K. Firgolski – Przewodniczący ZOL – powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 18.00.
W II terminie zebrania – uczestniczy 31 mieszkańców
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2
C. Ball – Dyrektor WUM – przedstawił zebranym informację dot. Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski. Rozdał mieszkańcom ulotki z tym związane.

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

Ad. 2.
A.Filipiak – Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych poinformowała, że program "Rodzina 500 plus" ruszy 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. Wniosek o świadczenie
wychowawcze będzie można złożyć od 1-04-2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej przy
ul. 29 Listopada 12, w godz. od 7.30 do 15.15, wtorek od 7.30 do 16.30. Rozważa się
możliwość wydłużenia godzin pracy Ośrodka w razie takiej konieczności. Program startuje 1
kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia
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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 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.
T. Substyk – Burmistrz MiG – dodała, że tymczasowo dla pracowników MGOPS zostaną
udostępnione pomieszczenia w budynku po byłej szkole zawodowej przy ul. 23 Stycznia 13,
w którym mieścić się będzie 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).
R. Sobczak – Czy akty urodzenia trzeba będzie dostarczyć na wszystkie dzieci ?
A.Filipiak – potwierdziła.

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.:
W 2016 r. kończymy budowę Punktu Obsługi Pasażera wraz z przebudową peronów, ich
zadaszeniem, podjazd dla autobusów, busów w ramach projektu Szybkiej Kolei
Metropolitalnej w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BIT – CITY. Po
rozmowach z przedstawicielami PKP, może uda się w 2017 r. zmodernizować perony na
stacji PKP w Przyłubiu.
- 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 próbować w 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
Bydgoszczy,
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- w sprawie przeprawy promowej – odbyły się w zeszłym tygodniu konsultacje społeczne,
w sprawie układu drogowego dojazdu do planowanej przeprawy promowej trzy warianty
rozwiązań przedstawili projektanci z poznańskiej firmy Trasa. Preferowanym przez
projektantów jest wariant, według którego nowa droga prowadziłaby prosto z przyczółka
promu do ul. Piotra Skargi. Tam na połączeniu z ul. Bydgoską powstałoby rondo z czterema
wlotami. Planowane jest także przedłużenie do nowej drogi ul. Kościuszki oraz zamknięcie
ul. Żeglarskiej (byłaby ulicą ślepą).
- 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,
- zakończono budowę łącznika ul. Błonie – ul. Prosta w ramach inicjatywy lokalnej,
w ramach tej inicjatywy będzie wykonana ul. Cicha,
- 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,
w pierwszej kolejności zostaną utwardzone te ulice, które zostały przyjęte Uchwałą Zarządu
Osiedla Leśnego tj. Prosta, Wiejska, Zbożowa,
- Starostwo Powiatowe negatywnie zaopiniowało wykonanie przejścia dla pieszych
naprzeciwko marketu LIDL i Biedronka. W związku z powyższym zaproponowaliśmy
wykonanie przejścia na wysokości Rossmana, czekamy na uzgodnienie tego projektu przez
Starostwo.
Mieszkaniec – Czy przy projektowaniu ul. Leśnej zostaną uwzględnione dodatkowe przejścia
dla pieszych ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – potwierdziła, że tak.
Mieszkaniec – czy i kiedy zostanie utwardzona ul. Kolorowa ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – ul. Kolorowa zostanie uwzględniona przy opracowaniu
dokumentacji na kompleksową budowę ulic na Osiedlu Leśnym, jednak jej realizacja
w dalszej kolejności. Jako pierwsze zostaną wykonane ul. Prosta – Wiejska i Zbożowa.
Chcemy opracować dokumentację na te ulice, żeby w razie ogłoszonych konkursów być
gotowym do złożenia wniosku o dofinansowanie np. z Narodowego Programu Przebudowy
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Dróg Lokalnych (warunek dofinansowania to, że droga gminna musi łączyć się z drogą
powiatową lub wojewódzką) lub w ramach projektów unijnych.
p. Rogowski – Gmina rozważa wykonanie ul. Leśnej, a nie o utwardzeniu wielu dróg
gruntowych na osiedlu leśnym.
T. Substyk – Burmistrz MiG – wyjaśniła, że Gmina w pierwszej kolejności stara się
wykonywać te drogi, na które otrzymuje dofinansowanie czy to ze środków UE, czy też
z innych źródeł zewnętrznych.
Pani Burmistrz przedstawiła zebranym koncepcje zagospodarowania placu przy ul. Ugory.
Zgłosił się do Gminy przedsiębiorca, chętny wykupić część tego terenu pod działalność
przemysłową. Poza tym planujemy na tym terenie powstanie przedszkola, placu zabaw i
zielonych siłowni.
Pani Burmistrz zwróciła się do mieszkańców o wyrażenie opinii na temat przedstawionych
koncepcji.
Większość mieszkańców pozytywnie oceniła propozycje zagospodarowania placu w takiej
formie jaka została zaprezentowana.
A.Siemianowski – zdziwił go fakt, że Gmina zdecydowała się sprzedać część tego terenu pod
kolejny market. Kiedyś sam zgłosił się do Gminy o zlokalizowanie swojej firmy na tym
terenie, to wówczas nie było takiej możliwości.
Dodał, że park naprzeciwko placu przy ul. Ugory można zagospodarować pod zielone
siłownie.
B. Kołota – Czy Gmina ma wpływ na to, w jaki sposób prywatny właściciel zagospodaruje
ten teren ? Jeśli powstanie kolejny market, to uderzy to znowu w małych przedsiębiorców.
T. Substyk – Burmistrz MiG – odpowiedziała, że Gmina nie ma na to wpływu.

Ad. 4
T. Substyk – Burmistrz MiG - od 1 marca br. Zarządzeniem Burmistrza przeprowadzone
zostaną konsultację 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
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przewiduje ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych.
Przedstawiciele Miasta Bydgoszczy przedłożyli m.in. Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec
Kujawski oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim 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

umożliwienia

Gminy

przygotowawczych

Solc
nad

Kujawski.

Celem

wnioskiem

do

rozpoczęcia

Rady

prac

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”.

Ad. 5
Mieszkańcy zgłosili sprawy dot.
- obowiązywania znaku zatrzymywania się i postoju do połowy ulicy Jesionowej oraz
oznakowania tej ulicy (p. Głąb)
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C. Ball – Dyrektor WUM – sprawdzimy zasadność postawienia tego znaku. O sprawie
zostanie powiadomiony Zarząd Osiedla.
- uruchomienia przystanku autobusowego przy ul. Leśnej na wysokości warzywniaka
(p. J. Łukasik)
C. Ball – Dyrektor WUM – przystanek musi zostać usankcjonowany tzn. wpisany
i zatwierdzony w organizacji ruchu. Zatwierdzenia dokonuje Urząd Marszałkowski.
Następnie zostaną o nim powiadomieni przewoźnicy.
- funkcjonowania opieki całodobowej w spółce SOLMED,
T. Substyk – Burmistrz MiG – aktualnie nie ma zgody NFZ na opiekę całodobową
w naszym mieście. Jednak prowadzone są rozmowy o przywróceniu świątecznej i nocnej
opieki zdrowotnej. Na ostateczną decyzję musimy jeszcze poczekać.
- wzięcia pod uwagę, przy okazji utwardzania nowych ulic, zmiany oznakowania ulic na
równorzędne (R. Sobczak),
- problemów z zarejestrowaniem się do lekarza w tym samym dniu w spółce SOLMED,
T. Substyk – Burmistrz MiG – problemy te po części wynikają z liczby lekarzy
zatrudnionych w spółce (7), a także z rejestrowaniem się pacjentów na tzw. „wszelki
wypadek”
- braku zejścia z peronu od ul. 22 Lipca oraz dodatkowego przystanku kolejowego
(p. Lewandowski),
T. Substyk – Burmistrz MiG – wejście jest w trakcie budowy na peron pierwszy. Wejście
spod tunelu na peron drugi.
Rozważaliśmy przystanek kolejowy na wysokości Parku Przemysłowego jednak PKP nie
wyraziło zgody.
- możliwości i zasad korzystania z windy w Punkcie Obsługi Pasażerów przez osoby
pełnosprawne (p. E. Wysocka),
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T. Substyk – Burmistrz MiG – wewnątrz windy będzie instrukcja jak z niej korzystać,
będzie również monitoring. Osoby pełnosprawne też będą miały możliwość korzystania
z niej.
- dalszych losów starego dworca kolejowego (p. Głąb),
T. Substyk – Burmistrz MiG – Gmina chciałaby nabyć go nieodpłatnie od PKP i
wykorzystać do innych celów. Jednak na dzień dzisiejszy PKP nie planuje przekazania
Gminie budynku dworca.
- zwracania przez policję szczególnej uwagi na rowerzystów przejeżdżających w miejscach
gdzie nie ma ścieżki rowerowej (M. Malok),
- dalszych losów przejścia przez tory na wysokości cmentarza (K. Firgolski),
T. Substyk – Burmistrz MiG – przejazd ten jest nielegalny, a teren należy do prywatnego
właściciela.
Zebranie zakończono o godz. 20.00.
Protokołowała
Katarzyna Ciudzińska

Przewodniczący ZOL
Krzysztof Firgolski
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