Sprawozdanie z działalności Burmistrza
w okresie od 10 grudnia 2011 roku do 15 marca 2012 roku

I. Budżet:
W okresie sprawozdawczym organ wykonawczy gminy realizował zadania związane z
wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych oraz organizował i nadzorował działalność
jednostek podległych.

W tym zakresie:
1. Zarządzeniem nr III/37/2012 i III/38/2012 wprowadzono zmianę budżetu miasta i gminy
Solec Kujawski na 2012 rok oraz zmianę wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy
Solec Kujawski na lata 2012-2034. Zmiana budżetu po stronie dochodów i wydatków
oraz zmiana WPF wynikała z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 44.061 zł z
przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów przedterminowych
burmistrza Solca Kujawskiego (Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-31014/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.).
2. W terminie do 23 lutego br. zostały sporządzone sprawozdania finansowe za 2011 rok
(Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S, RB-50, Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ, Rb-ZN, Rb-NDS, RbST, Rb-PDP) i przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Aktualnie
sporządzane jest sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok zawierające
zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w
szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informacja o stanie mienia
komunalnego. Sprawozdania te wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu
finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, Muzeum im. Księcia Przemysła
w Solcu Kujawskim, Soleckiego Centrum Kultury i Miejsko-Gminnej Przychodni
Zdrowia w Solcu Kujawskim zostaną przekazane do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do 31 marca 2012 r.
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II. Gospodarka komunalna:
1. Szybka kolej Metropolitalna w Bydgosko - Toruńskim Obszarze Metropolitalnym
BIT-CITY oraz integracja systemów transportu miejskiego – budowa bezkolizyjnego
przejazdu przez linię kolejową 018 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej:


Roboty związane z budową bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową podzielono
na dwie fazy:
Faza I – budowa wiaduktu kolejowego. Zakres obejmuje: budowę konstrukcji
żelbetowej wiaduktu wraz z przebudową układu drogowego w ciągu ul. 23 Stycznia,
Leśnej, Dworcowej i 22 Lipca oraz przebudowę układu torowego i uzbrojenie terenu.
Faza II - uruchomienie punktu obsługi podróżnych.



Aktualnie realizowane są prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej
wiaduktu od strony południowej.



Całkowita wartość inwestycji: 37.720 tys. zł., w tym dofinansowanie: 21.830 tys. zł.
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wkład własny Gminy:
15.890 tys. zł.

2. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych – ul. Lipowa, Sosnowa, droga łącząca ulicę
Lipową z ul. Tartaczną:
W lutym br. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.
3. Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6:


Trwają prace projektowe obejmujące zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku
na mieszkania.

III. Przedsiębiorczość:
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego:


Wykonano 80 % uzbrojenia terenu obejmującego sieć wodociągową, kanalizacyjną,
elektroenergetyczną i techniczną .



Trwają prace związane z realizacją ostatniego etapu budowy uzbrojenia na odcinku
ul. Kujawskiej.



Roboty drogowe wykonano w 50%.
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IV. Kultura, rewitalizacja miasta, PROW:

1. Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury:


Trwają prace związane z rozbudową obiektu. Zrealizowano 90% robót obejmujących
wykonanie konstrukcji żelbetowych.



Przygotowywana jest konstrukcja stalowa fasad.

2. Modernizacja świetlicy we wsi Chrośna:


Zakończono przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej. Łączna wartość inwestycji
wyniosła: 1.393.708,17 zł.



Dofinansowanie: 214.000 zł. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. Wyposażenie świetlicy we wsi Makowiska:
Zakupiono sprzęt komputerowy, meble i wyposażenie do świetlicy we wsi Makowiska.
Koszt zakupionego sprzętu i wyposażenia wyniósł 33 954, 99 zł. W Urzędzie
Marszałkowskim złożono rozliczenie projektu i wniosek o płatność. Kwota dotacji to
19 317 zł.
4. Zagospodarowanie terenu po nasycalni wraz z rekultywacją:
W grudniu 2011 r. uzyskano warunki podłączenia do sieci elektroenergetycznej terenu
przeznaczonego pod rekultywację.

V. Edukacja:
1. Z powodu nie spełniania obowiązku szkolnego przez pięcioro uczniów - nałożono
na rodziców kary grzywny, w celu przymuszenia do realizacji obowiązku szkolnego.
W czterech przypadkach jest to druga już kara w wysokości 400 zł każda. W jednym
przypadku jest to kara w wysokości 200 zł.
2. W okresie sprawozdawczym przyznano jednorazowo trzy zasiłki szkolne o łącznej
wysokości 1.365,00 zł.
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3. Przeprowadzano postępowanie, w wyniku którego 1 nauczyciel uzyskał awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
4. Zatwierdzono

zmiany

w

organizacji

szkół

i

przedszkola

na rok szkolny 2011/2012, polegające na przydzieleniu godzin:


nauczanie indywidualne dla 7 uczniów – 66 godzin,



rewalidacja dla 1 ucznia - 1 godzina.

5. Zorganizowano spotkanie z dyrektorami podległych szkół. Dyskutowano na temat
wykonania budżetu za 2011 rok oraz realizację w latach wcześniejszych. Ponadto
omówiono sprawy bieżącej organizacji pracy szkół oraz przygotowywanej organizacji
na przyszły rok szkolny.

VI. Utrzymanie miasta:
1. Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu dofinansowanie w wysokości 3.000 zł na zadanie pn. „Konkurs –
Odzyskujemy plastikowe nakrętki”.
2. Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu dofinansowanie w wysokości 15 000 zł na zakup drzewek .
3. W ramach utrzymania dróg gminnych, parkingów i chodników oraz porządku i
czystości m.in. :


naprawiono

i

przeprowadzono

konserwację

przepustów

drogowych

w

Wypaleniskach – koszt zadania 8 882 zł,


wyprofilowano i zagęszczono drogi gruntowe – ul. Łąkową, część ul. Zbożowej, ul.
Targową, ul. Kujawską, ul. Ogrodową i odcinek - ul. Targowa – Biała Góra, na co
wydatkowano ogółem 12 708 zł,



wykorytowano, usunięto humus i ułożono podsypkę - piasek i żużel oraz wycięto
drzewa

i zakrzaczenia na nowo wyznaczonych

drogach na terenie osiedla

toruńskiego, na co wydatkowano – 16 200 zł.
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4. W zakresie oświetlenia miasta m.in. :


rozstrzygnięto przetarg na ,,Dostawę energii elektrycznej do lokali, obiektów i na
potrzeby oświetlenia drogowego”. Umowę zawarto z firmą PGE Obrót S.A. z siedzibą
w Rzeszowie. Przewidywane oszczędności: obiekty – 10,6% (tj. 68 003 zł, w tym:
48 708 zł za energię i 19 295 zł za dystrybucję), oświetlenie drogowe – 9,57% (tj.
21 503 zł, w tym: 16 303 zł za energię i 5 200 zł dystrybucję).



prowadzono bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego stanowiącego własność
gminy, na co wydatkowano 8 717 zł, a będącego własnością ENEA – 46 200 zł,



wymieniono słupy przy ul. 22 Lipca – koszt zadania wyniósł 14 299 zł.

5. W zakresie oczyszczania miasta m.in. :


sprzątano ulice i place,



opróżniano kosze uliczne, na co wydatkowano 13 500 zł,



prowadzono zimowe utrzymanie dróg i chodników - koszt zadania wyniósł 150 000
zł.

VII. Projekty:
1. W styczniu br. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn.
„Rekultywacja

terenów

przemysłowych

po

Przedsiębiorstwie

Państwowym

Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II – Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym
wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Wartość projektu wynosi
30.000.000,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 25.500.000,00 zł. Wniosek
przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia.
2. W ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań
Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - Gmina złożyła w okresie
sprawozdawczym następujące wnioski:
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a) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Solcu Kujawskim” - wartość
zadania wyniesie 40.400,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 22.500,00 zł. W
ramach projektu zaplanowano wyposażyć świetlicę w meble

i sprzęt

komputerowy.
b) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Solcu Kujawskim” wartość zadania wyniesie 40.400,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 22.500,00
zł. W ramach projektu zaplanowano wyposażyć świetlicę w sprzęt komputerowy.
c) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w Solcu Kujawskim II etap”
wartość zadania wyniesie 30.500,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 17.000,00
zł. W ramach projektu zaplanowano zakupić wyposażenie do kuchni i pozostałych
pomieszczeń.
3. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. ”Tworzenie systemu
segregacji odpadów na terenie Gminy Solec Kujawski” w ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata
2007 – 2013. Wartość projektu zaplanowano na 160.151,04 zł, a wnioskowane
dofinansowanie wynosi 120.000,00 zł. W ramach projektu zaplanowano zakup
niezbędnego sprzętu i wyposażenia do tworzenia systemu segregacji odpadów, w tym
pojemniki do segregacji odpadów i kosze edukacyjne.

VIII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
1. Powołano Komisję Konkursową celem oceny ofert i podziału środków finansowych z
budżetu gminy na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu. Oferty złożyły: Klub Karate KYOKUSHIN, Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „Sol-Sport”, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisełka”, Klub
Sportowy „Unia – Roszak”, Miejski – Ludowy Klub Sportowy, Oddział Miejski
Polskiego Towarzystwa Turystyczno -

Krajoznawczego, Chorągiew Kujawsko-

Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Uczniowski Klub Sportowy „Top”.
Wnioskowana kwota dotacji ogółem to 364 701,00 zł.
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2. Powołano Komisję Konkursową celem podziału środków finansowych z budżetu
gminy na zadanie dotyczące rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez
podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Oferty złożyły: Klub
Sportowy „Unia – Roszak”, Miejski Ludowy Klub Sportowy i Uczniowski Klub
Sportowy „Top”. Wnioskowana kwota dotacji ogółem to 236 720,00 zł.
3. Powołano Komisje Konkursową celem zaopiniowania

ofert i podziału środków

finansowych z budżetu gminy na zadanie w zakresie działań na rzecz dzieci i
młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym letni wypoczynek. Oferty złożyły: Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych, Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury
Fizycznej,

Chorągiew

Kujawsko-Pomorska

Związku

Harcerstwa

Polskiego,

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Delfin”, Terenowy
Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie „Rezerwat Kultury i Serdeczności”.
Ogólna wnioskowana kwota dotacji to 149 459,00 zł.

IX. Bezpieczeństwo:
W lutym odbyło się

posiedzenie Zespołu ds. Wdrożenia Programu "Bezpieczna

Gmina", na którym przedstawiono ocenę stanu zagrożenia przestępczością na terenie Solca
Kujawskiego za 2011 rok. W analizowanym okresie stwierdzono ogółem 348 przestępstw z
ogólną wykrywalnością na poziomie 77,7%.
W 2011 roku największy wzrost przestępstw zanotowano w następujących kategoriach :
- kradzieże - wzrost o 46,9% ( 94 przestępstwa ogółem, w tym między innymi kradzieże
paliwa, telefonów komórkowych, kradzieże na obszarach kolejowych),
- przestępstwa w ruchu drogowym - wzrost o 22%.
Zanotowano również 2 rozboje i 31 kradzieży z włamaniem. Zatrzymano sprawcę
przestępstwa, który posiadał 2 kg marihuany. Został mu postawiony zarzut rozprowadzania
narkotyków. Funkcjonariusze pionu prewencji zatrzymali w sumie 122 przestępców na
gorącym uczynku. W 2011 roku policjanci soleckiego komisariatu nałożyli w sumie 673
mandaty karne na łączną kwotę 10 tysięcy zł.
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Przedmiotem analizy była także informacja z działalności punktów konsultacyjnych w 2011
roku. W Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym, w roku ubiegłym
udzielono 705 konsultacji 165 osobom.
W Punkcie Konsultacyjnym dla osób współuzależnionych udzielono 89 konsultacji.
W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii przeprowadzono zajęcia
profilaktyczne na terenie szkół w Solcu Kujawskim – ogółem 60 godzin warsztatowych w 44
klasach.
W Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie udzielono ogółem
297 porad i konsultacji oraz wprowadzono 14 procedur „ Niebieska Karta”.

X. Pomoc społeczna:
1. W okresie sprawozdawczym do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 419 wniosków
o wsparcie ze świadczeń pomocy społecznej, które zostały pozytywnie rozpatrzone. W
bieżącym roku pomocą w formie zakupu gorących posiłków w szkole objęto 191
dzieci i 29 osób dorosłych. 182 rodziny otrzymały wsparcie w formie świadczenia
pieniężnego na zakup żywności. 26 rodzin skorzystało z pomocy rzeczowej na zakup
opału i 10 na zakup leków. Z zasiłku celowego skorzystało 136 rodzin, a okresowego
na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych 24 rodziny. Z zasiłku stałego z
tytułu niepełnosprawności skorzystały 42 rodziny. Natomiast 55 osób starszych i
niepełnosprawnych zostało objętych pomocą w formie usług opiekuńczych i 6 w
formie specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. W analizowanym okresie na świadczenia rodzinne złożyły wnioski 64 rodziny, na
zasiłek pielęgnacyjny 23 rodziny, na świadczenie pielęgnacyjne 45 rodzin, na
becikowe 45, a na fundusz alimentacyjny 22 rodziny.
3. W okresie zimowym, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził akcję
na rzecz osób bezdomnych, która polegała na rozpropagowaniu informacji
dotyczących

możliwości

uzyskania

pomocy

społecznej,

wskazania

miejsc

noclegowych oraz możliwości uzyskania ciepłej odzieży. Pracownik socjalny OPS
wraz z dzielnicowym z Komisariatu Policji patrolowali tereny działek ogrodniczych w
celu rozeznania sytuacji osób tam zamieszkałych.
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W wyniku podjętych działań 4 osoby bezdomne, pozbawione miejsca noclegowego
zostały skierowane do schroniska, których koszt pokrył Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. W grudniu 2011 roku OPS zorganizował spotkanie wigilijne dla 50 osób samotnych z
terenu miasta i gminy Solec Kujawski.
5. W styczniu 2012 roku OPS rozpoczął realizację V edycji projektu systemowego „
Nasza przyszłość w naszych rękach”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i

upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej skierowanego
do kolejnej grupy 39 beneficjentów. W ramach realizacji projektu przewiduje się
następujące działania: wsparcie terapeuty - trenera rodzinnego, psychologa, doradcy
zawodowego, szkolenia zawodowe, kurs wizażu, kurs pierwszej pomocy, wyjazdy
integracyjne, oraz realizację Programu Aktywności Lokalnej skierowanego do 8
niepełnosprawnych osób. Wartość projektu na 2012 rok wynosi 219.635,96 zł.
6. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka we współpracy z Miejsko Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowali i pozyskali dotację w wys. 4000 zł. z
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego

na zorganizowanie półkolonii

letnich „ Aktywnie i zdrowo – sportowo i wyjazdowo”.
7. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych wraz z Miejsko Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowali projekt i wystąpili z wnioskiem do
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „ Młodzież i seniorzy w akcji a czas
wolny pełen atrakcji” - wnioskowana kwota dotacji - 25713,51 zł.
8. W okresie ferii zimowych Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował wypoczynek
zimowy dla 6 dzieci na kwotę 1800 zł. oraz zorganizował dwa wyjazdy dzieciom ze
świetlic środowiskowo- terapeutycznych do Muzeum piernika w Toruniu i kina w
Bydgoszczy.
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9. Odbyło się 12 spotkań grup roboczych w związku z

prowadzeniem procedury

niebieska karta, w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem
przemocy w rodzinie.
10. Ośrodek Pomocy Społecznej po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej od 01.01.2012 r. realizuje działania, które są zadaniem
własnym gminy. W związku z powyższym od stycznia zatrudnia asystenta rodziny,
którego rola polega na intensywnej pracy z rodziną w celu zmiany dysfunkcji
wyuczenia jej społecznie akceptowanych zachowań, czynności, aby możliwe było
normalne jej funkcjonowanie. Obecnie asystent pracuje z siedmioma

takimi

rodzinami.

Ponadto:

1. Burmistrz

reprezentowała

gminę

w:

Walnym

Zgromadzeniu

Spółki

Wodnej

„Kapuściska”, Konwencie Burmistrzów i Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Komunalnego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
2. Zarządzeniem nr III/28/2012 i III/39/2012 wprowadzono plan kontroli w roku 2012.
Kontrole w zakresie wydatków poniesionych na zakup materiałów oraz energii
elektrycznej i c.o. w roku 2011 zostaną przeprowadzone w Gimnazjum Publicznym nr 2 i
Szkole Podstawowej nr 4. Kontrole w zakresie wydatków poniesionych na wynagrodzenia
nauczycieli w roku 2011 przeprowadzone zostaną w Przedszkolu Publicznym
„Promyczek”, Zespole Szkół, Gimnazjum Publicznym nr 2, Szkole Podstawowej nr 4 i
Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia. Natomiast w Muzeum im. Księcia Przemysła
zostanie przeprowadzona kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej za
2011 rok.
3. Od 15 marca br. w ramach staży na okres 4 miesięcy zatrudniono 5 osób oraz 3 osoby w
jednostkach organizacyjnych gminy.
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4. Zorganizowano spotkanie z Weroniką Grudziną – zawodniczką

Miejsko-Ludowego

Klubu Sportowego, która została Wicemistrzynią w Indywidualnych Mistrzostwach
Polski seniorów w badmintonie.
5. 16 marca - osiem par małżeńskich, które są ze sobą co najmniej 50 lat otrzyma medale
„Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP.
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Sprawozdanie z działalności Burmistrza
w okresie od 10 grudnia 2011 roku do 15 marca 2012 roku.

I. Budżet:
W okresie sprawozdawczym organ wykonawczy gminy realizował zadania związane z
wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych oraz organizował i nadzorował działalność
jednostek podległych.

W tym zakresie:
3. Zarządzeniem nr III/37/2012 i III/38/2012 wprowadzono zmianę budżetu miasta i gminy
Solec Kujawski na 2012 rok oraz zmianę wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy
Solec Kujawski na lata 2012-2034. Zmiana budżetu po stronie dochodów i wydatków
oraz zmiana WPF wynikała z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 44.061 zł z
przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów przedterminowych
burmistrza Solca Kujawskiego (Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-31014/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.).
4. W terminie do 23 lutego br. zostały sporządzone sprawozdania finansowe za 2011 rok
(Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S, RB-50, Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ, Rb-ZN, Rb-NDS, RbST, Rb-PDP) i przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Aktualnie
sporządzane jest sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok zawierające
zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w
szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informacja o stanie mienia
komunalnego. Sprawozdania te wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu
finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, Muzeum im. Księcia Przemysła
w Solcu Kujawskim, Soleckiego Centrum Kultury i Miejsko-Gminnej Przychodni
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Zdrowia w Solcu Kujawskim zostaną przekazane do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do 31 marca 2012 r.

II. Gospodarka komunalna:
1. Szybka kolej Metropolitalna w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BITCITY oraz integracja systemów transportu miejskiego – budowa bezkolizyjnego
przejazdu przez linię kolejową 018 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej:


Roboty związane z budową bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową podzielono
na dwie fazy:
Faza I – budowa wiaduktu kolejowego. Zakres obejmuje: budowę konstrukcji
żelbetowej wiaduktu wraz z przebudową układu drogowego w ciągu ul. 23 Stycznia,
Leśnej, Dworcowej i 22 Lipca oraz przebudowę układu torowego i uzbrojenie terenu.
Faza II - uruchomienie punktu obsługi podróżnych.



Aktualnie realizowane są prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej
wiaduktu od strony południowej.



Całkowita wartość inwestycji: 37.720 tys. zł., w tym dofinansowanie: 21.830 tys. zł.
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wkład własny Gminy:
15.890 tys. zł.

2. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych – ul. Lipowa, Sosnowa, droga łącząca ulicę
Lipową z ul. Tartaczną:
W lutym br. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.

3. Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6:


W grudniu 2011 r. otrzymano pozwolenie na przebudowę konstrukcji dachu budynku.
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Trwają prace projektowe obejmujące zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku
na mieszkania.

III. Przedsiębiorczość:
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego:


Wykonano 80 % uzbrojenia terenu obejmującego sieć wodociągową, kanalizacyjną,
elektroenergetyczną i techniczną .



Trwają prace związane z realizacją ostatniego etapu budowy uzbrojenia na odcinku
ul. Kujawskiej.



Roboty drogowe wykonano w 50%.

IV. Kultura, rewitalizacja miasta, PROW:

1. Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury:


Trwają prace związane z rozbudową obiektu. Zrealizowano 90% robót obejmujących
wykonanie konstrukcji żelbetowych.



Przygotowywana jest konstrukcja stalowa fasad.

2. Modernizacja świetlicy we wsi Chrośna:


Zakończono przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej. Łączna wartość inwestycji
wyniosła: 1.393.708,17 zł.



Dofinansowanie: 214.000 zł. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. Zagospodarowanie terenu po nasycalni wraz z rekultywacją:
W grudniu 2011 r. uzyskano warunki podłączenia do sieci elektroenergetycznej terenu
przeznaczonego pod rekultywację.
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V. Edukacja:
6. Z powodu nie spełniania obowiązku szkolnego przez pięcioro uczniów nałożono
na rodziców kary grzywny w celu przymuszenia do realizacji obowiązku szkolnego.
W czterech przypadkach jest to druga już kara w wysokości 400 zł każda. W jednym
przypadku jest to kara w wysokości 200 zł.
7. W okresie sprawozdawczym przyznano jednorazowo trzy zasiłki szkolne, w łącznej
wysokości 1.365,00 zł.
8. Przeprowadzano postępowanie, w wyniku którego 1 nauczyciel uzyskał awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
9. Zatwierdzono

zmiany

w

organizacji

szkół

i

przedszkola

na rok szkolny 2011/2012, polegające na przydzieleniu godzin:


nauczanie indywidualne dla 7 uczniów – 66 godzin



rewalidacja dla 1 ucznia - 1 godzina

10. Zorganizowano spotkanie z dyrektorami podległych szkół. Dyskutowano na temat
wykonania budżetu za 2011 rok oraz realizację w latach wcześniejszych. Ponadto
omówiono sprawy bieżącej organizacji pracy szkół oraz przygotowywanej organizacji
na przyszły rok szkolny.

VI. Utrzymanie miasta:

6. Firma

GEO-LOGIK

w

grudniu

wykonała

aktualizację

„Projektu

prac

rekultywacyjnych dla terenu po byłej Nasycalni Drewna w Solcu Kujawskim” z 2010
r. pod nazwą „Projekt rekultywacji terenu dawnej Nasycalni Drewna w Solcu
Kujawskim”. Na podstawie w/w dokumentacji Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy decyzją

z dnia 13 stycznia 2012 r.,

WSI.511.10.2011.JD.12 uchylił decyzję uzgadniającą

znak:

warunki przeprowadzenia

działań naprawczych środowiska gruntowo-wodnego oraz uzgodnił nowe warunki
przeprowadzenia działań naprawczych na działkach ew. nr 678/10 i 678/5 przy ul.
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Kujawskiej 2. Firma wykonała także opracowanie „Projektu prac geologicznych na
wykonanie piezometrów oraz studni czerpalnych na terenie położonym przy ul.
Kujawskiej 2 w Solcu Kujawskim”, a Starosta Bydgoski decyzją z dnia 30 stycznia
2012 r., zatwierdził powyższy projekt.
7. Gmina otrzymała z WFOŚ i GW w Toruniu dofinansowanie w wysokości 3.000 zł na
zadanie pn. „Konkurs – Odzyskujemy plastikowe nakrętki”.
8. W ramach utrzymania dróg gminnych, parkingów i chodników oraz porządku i
czystości:


wykonano naprawę i konserwację przepustów drogowych w Wypaleniskach – koszt
zadania 8 882 zł,



na profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych – ul. Łąkowej, ul. Zbożowej, ul.
Targowej, ul. Kujawskiej, ul. Ogrodowej

i drogi (ul. Targowa – Biała Góra)

wydatkowano ogółem 12 708 zł,


na nowe drogi na terenie osiedla toruńskiego - korytowanie, usuwanie humusu
dowożenie podsypki, materiał - piasek i żużel oraz wycinkę drzew i zakrzaczeń
wydatkowano – 16 200 zł.

9. W zakresie oświetlenia miasta:


na konserwację oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy wydatkowano –
8 717 zł, a będącego własnością ENEA – 46 200 zł,

 zrealizowano wymianę słupów przy ul. 22 Lipca – koszt zadania 14 299 zł,
 Za energię elektryczną w okresie sprawozdawczym zapłacono 55 449 zł.

10. W zakresie oczyszczania miasta:


sprzątanie ulic i placów przez pracowników zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych wyniosło - 15 200 zł,



na opróżnianie koszy ulicznych wydatkowano 13 500 tys. zł,



akcja ,,ZIMA” wyniosła około 150 000 zł.

VII. Projekty:
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4. W styczniu Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn.
„Rekultywacja

terenów

przemysłowych

po

Przedsiębiorstwie

Państwowym

Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II – Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym
wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Wartość projektu wynosi
30.000.000,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 25.500.000,00 zł. Wniosek
przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia.
5. W ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań
Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - Gmina złożyła w okresie
sprawozdawczym następujące wnioski:
d) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Solcu Kujawskim” - wartość
zadania wyniesie 40.400,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 22.500,00 zł. W
ramach projektu zaplanowano wyposażyć świetlicę w meble

i sprzęt

komputerowy.
e) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Solcu Kujawskim” wartość zadania wyniesie 40.400,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 22.500,00
zł. W ramach projektu zaplanowano wyposażyć świetlicę w sprzęt komputerowy.
f) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w Solcu Kujawskim II etap”
- wartość zadania wyniesie 30.500,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie
17.000,00 zł. W ramach projektu zaplanowano zakupić wyposażenie do kuchni i
kolejnych pomieszczeń.
6. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. ”Tworzenie systemu
segregacji odpadów na terenie Gminy Solec Kujawski” w ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata
2007 – 2013. Wartość projektu zaplanowano na 160.151,04 zł, a wnioskowane
dofinansowanie wynosi 120.000,00 zł. W ramach projektu zaplanowano zakup
niezbędnego sprzętu i wyposażenia do tworzenia systemu segregacji odpadów, w tym
pojemniki do segregacji odpadów, kosze edukacyjne.
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IX. Bezpieczeństwo:
W lutym odbyło się

posiedzenie Zespołu ds. Wdrożenia Programu "Bezpieczna

Gmina", na którym przedstawiono ocenę stanu zagrożenia przestępczością na terenie Solca
Kujawskiego za 2011 rok. W analizowanym okresie stwierdzono ogółem 348 przestępstw z
ogólną wykrywalnością na poziomie 77,7%.
W 2011 roku największy wzrost przestępstw zanotowano w następujących kategoriach :
- kradzieże - wzrost o 46,9% ( 94 przestępstwa ogółem w tym miedzy innymi kradzieże
paliwa, telefonów komórkowych, kradzieże na obszarach kolejowych),
- przestępstwa w ruchu drogowym - wzrost o 22%.
Zanotowano również 2 rozboje i 31 kradzieży z włamaniem. Zatrzymano sprawcę
przestępstwa

posiadającego

2kg

marihuany,

któremu

został

postawiony

zarzut

rozprowadzania narkotyków. Funkcjonariusze pionu prewencji zatrzymali w sumie 122
przestępców na gorącym uczynku. W 2011 roku policjanci soleckiego komisariatu nałożyli w
sumie 673 mandatów karnych na łączną kwotę 10 tysięcy zł.
Przedmiotem analizy była także informację z działalności punktów konsultacyjnych w
2011 roku. W Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym, roku ubiegłym
udzielono 705 konsultacji 165 osobom.
W Punkcie Konsultacyjnym dla osób współuzależnionych, udzielono 89 konsultacji.
W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii przeprowadzono zajęcia
profilaktyczne na terenie szkół w Solcu Kujawskim – ogółem 60 godzin warsztatowych w 44
klasach.
W Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie udzielono ogółem
297 porad i konsultacji oraz wprowadzono 14 procedur „ Niebieska Karta”.

X. Pomoc społeczna:
11. W okresie sprawozdawczym do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 419 wniosków
o wsparcie ze świadczeń pomocy społecznej, które zostały pozytywnie rozpatrzone. W
bieżącym roku pomocą w formie zakupu gorących posiłków w szkole objęto 191
dzieci i 29 osób dorosłych. 182 rodziny otrzymały wsparcie w formie świadczenia
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pieniężnego na zakup żywności. 26 rodzin skorzystało z pomocy rzeczowej na zakup
opału i 10 na zakup leków. Z zasiłku celowego skorzystało 136 rodzin, a okresowego
na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych 24 rodziny. Z zasiłku stałego z
tytułu niepełnosprawności skorzystały 42 rodziny. Natomiast 55 osób starszych i
niepełnosprawnych zostało objętych pomocą w formie usług opiekuńczych i 6 w
formie specjalistycznych usług opiekuńczych.
12. W analizowanym okresie na świadczenia rodzinne złożyły wnioski 64 rodziny, na
zasiłek pielęgnacyjny 23 rodziny, na świadczenie pielęgnacyjne 45 rodzin, na
becikowe 45, a na fundusz alimentacyjny 22 rodziny.
13. W okresie zimowym, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nadal prowadził
akcję na rzecz osób bezdomnych, która polegała na rozpropagowaniu informacji
dotyczących

możliwości

uzyskania

pomocy

społecznej,

wskazania

miejsc

noclegowych oraz możliwości uzyskania ciepłej odzieży. Pracownik socjalny OPS
wraz z dzielnicowym z Komisariatu Policji patrolowali tereny działek ogrodniczych w
celu rozeznania sytuacji osób tam zamieszkałych. W wyniku podjętych działań 4
osoby bezdomne, pozbawione miejsca noclegowego zostały skierowane do
schroniska, których koszt pokrył Ośrodek Pomocy Społecznej.
14. W grudniu 2011 roku OPS zorganizował spotkanie wigilijne dla 50 osób samotnych z
terenu miasta i gminy Solec Kujawski.
15. W styczniu 2012 roku OPS rozpoczął realizację V edycji projektu systemowego „
Nasza przyszłość w naszych rękach”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i

upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej skierowanego
do kolejnej grupy 39 beneficjentów. W ramach realizacji projektu przewiduje się
następujące działania: wsparcie terapeuty - trenera rodzinnego, psychologa, doradcy
zawodowego, szkolenia zawodowe, kurs wizażu, kurs pierwszej pomocy, wyjazdy
integracyjne, oraz realizację Programu Aktywności Lokalnej skierowanego do 8
niepełnosprawnych osób. Wartość projektu na 2012 rok wynosi 219.635,96 zł.
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16. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka we współpracy z Miejsko Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowali i pozyskali dotację w wys. 4000 zł. z
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego

na zorganizowanie półkolonii

letnich „ Aktywnie i zdrowo – sportowo i wyjazdowo”.
17. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych wraz z Miejsko Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowali projekt i wystąpili z wnioskiem do
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „ Młodzież i seniorzy w akcji a czas
wolny pełen atrakcji” - wnioskowana kwota dotacji - 25713,51 zł.
18. W okresie ferii zimowych Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował wypoczynek
zimowy dla 6 dzieci na kwotę 1800 zł. oraz zorganizował dwa wyjazdy dzieciom ze
świetlic środowiskowo- terapeutycznych do Muzeum piernika w Toruniu i kina w
Bydgoszczy.
19. Odbyło się 12 spotkań grup roboczych w związku z

prowadzeniem procedury

niebieska karta w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem
przemocy w rodzinie.
20. Ośrodek Pomocy Społecznej po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej od 01.01.2012 r. realizuje działania, które są zadaniem
własnym gminy. W związku z powyższym od stycznia zatrudnia asystenta rodziny,
którego rola polega na intensywnej pracy z rodziną w celu zmiany dysfunkcji
wyuczenia jej społecznie akceptowanych zachowań, czynności aby możliwe było
normalne jej funkcjonowanie i pozostawienie w niej dziecka nie zagrażało jego
rozwojowi. Obecnie asystent pracuje z siedmioma takimi rodzinami.

Ponadto:
1. Burmistrz reprezentowała gminę w: Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Wodnej „Kapuściska”,

Konwencie Burmistrzów i Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
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2. Zorganizowano spotkanie z wybitnie uzdolnionymi młodymi mieszkańcami naszego
miasta, znakomicie promującymi Solec Kujawski - Piotrem Nowakiem, laureatem II
miejsca w IX Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in
memoriam”

i Weroniką Grudziną – zawodniczką

Miejsko-Ludowego Klubu

Sportowego, która została Wicemistrzynią w Indywidualnych Mistrzostwach Polski
seniorów w badmintonie.
3. 16 marca - osiem par małżeńskich, które są ze sobą co najmniej 50 lat otrzyma medale
„Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP.
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