
ROK XXIX   Nr 407   31 grudnia 2021 r.            Egzemplarz bezpłatny   ISSN 1733-7755

SOLEC KUJAWSKI 1325 - 2021     696. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH

WIADOMOSCI
Z RATUSZA

SOLECKIÈ
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Dokończenie na str.

Od tego roku 27 grudnia obchodzimy 
święto państwowe Narodowy Dzień 
Zwycięskiego Powstania Wielkopol-
skiego. Składając wiązanki pod pomni-
kiem poległych powstańców Michała 
Dyrdy z Jaksic i Franciszka Piotrowskiego 
z Pęchowa uczciliśmy pamięć wszystkich 
powstańców, dzięki którym Wielkopolska, 
a także w konsekwencji nasze miasto, 
powróciło do odrodzonego państwa 
polskiego w 1920 r.

Sesja rady miejskiej, na której przyjęto 
budżet gminy na 2022 r. rozpoczęła się od 
przedstawienia przez burmistrz Teresę Substyk 
sprawozdania z działalności w okresie od 16 
września do 3 grudnia br. Burmistrz mówiła 
o tym, co wydarzyło się w ciągu tych trzech 
miesięcy. Na początek skoncentrowała się na 
gminnych inwestycjach.

Sprawozdanie
Przebudowano ul. Toruńską w obrębie pl. 

Jana Pawła II oraz wykonano nową nakładkę 
asfaltową na ul. Wolności. Zakończono 
realizację ul. Zbożowej, trwają prace na ul. 
Łąkowej od Zbożowej do Wiejskiej. Odcinek 
do przejazdu kolejowego będzie zakończony 
do października przyszłego roku, łącznie 
z uruchomieniem przejazdu przez tory. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie z rządowego 
funduszu Polski Ład – Program Inwestycji 
Strategicznych, w którego ramach wytypowa-
ne zostały do realizacji kolejne ulice na 
Osiedlu Leśnym – ul. Wiejska, Tęczowa, 
Słoneczna i Barwna. W przyszłym roku 
rozpocznie się procedura przetargowa. 
Najprawdopodobniej na początku 2022 r. 
będzie ogłoszony przetarg na przebudowę ul. 
Garbary, przez ul. Powstańców do ul. Leśnej. 
W ramach tej inwestycji prowadzonej przez 
samorząd województwa, powstaną m.in. dwa 
ronda. Pierwsze przy przejeździe kolejowym 
ul. Garbary/ul. Sportowa i drugie – ul. 
Leśna/Powstańców/Ugory. Wystąpiliśmy też 
o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na wykonanie odcinka ul. Łąkowej od 
przejazdu kolejowego do zbiornika retencyjne-
go. Gdyby to się powiodło, będzie doskonale 
zorganizowany układ komunikacyjny 
z Osiedla Leśnego do drogi wojewódzkiej 
w Otorowie. Zakończono przebudowę ulic 

Długiej i Krótkiej. Obok nowej nawierzchni, 
powstały chodniki, co poprawi bezpieczeństwo 
pieszych. Niedługo powinien być też zamknięty 
układ ścieżek rowerowych od Bydgoszczy do 
drogi krajowej nr 10. Ścieżka z Otorowa do 
Solca jest na etapie rozliczeń, w przyszłym roku 
rozpoczną się prace związane z budową ścieżki 
rowerowej wzdłuż ul. Leśnej. Trwa weryfikacja 
dokumentów niezbędnych do podpisania 
umowy, które gmina złożyła w urzędzie 
marszałkowskim. Będą też prowadzone 
rozmowy o przejęciu przez gminę ul. Leśnej. 
Chcemy to zrobić pod warunkiem otrzymania 
pieniędzy na jej remont. Burmistrz po-
informowała o pracach wykończeniowych na 
rynku. Ich finał czyli zamontowanie ławek, 
uruchomienie fontanny nastąpi wiosną. 
W ramach zadania zaplanowano jeszcze 
przebudowę ul. Ułańskiej z pobudowaniem 
miejsc parkingowych i wyremontowanie 
kolejnego fragmentu ul. Toruńskiej. Powstaje 
też pawilon przy Szkole Podstawowej nr 4. 
Powinien zostać oddany do użytku we wrześniu 
2022 r. T. Substyk poinformowała tez o pracach 
termo modernizacyjnych budynków użytecz-
ności publicznej. W I kwartale 2022 r. rozpocz-
nie się przebudowa świetlicy w Przyłubiu. Na 
początek zostanie ogłoszony przetarg. 
Postępuje również budowa oświetlenia na 
Osiedlu Leśnym. W planach na przyszły rok jest 
opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Kujawskiej od przejazdu kolejowego do ul. 
Haskiej oraz budowa chodnika od DK nr 10 do 

Budżet uchwalony
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Dyżury aptek

Do 2 STYCZNIA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

3 - 9 STYCZNIA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

10 - 16 STYCZNIA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

   

NOCNA i ŚWIĄTECZNA 
OPIEKA MEDYCZNA

 od poniedziałku do piątku w godz. 
18.00 do 8.00 dnia następnego oraz

 w dni świąteczne od 8.00 do 8.00 dnia 
następnego w następujących 
placówkach w Bydgoszczy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 
im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ, 
ul. Szpitalna 19 (dorośli i dzieci); 

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-
Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. 

Kurpińskiego 5 (dorośli i dzieci); 

Fundacja "ZDROWIE DLA
CIEBIE", ul. Witkiewicza 1

(dorośli i dzieci);

Wojewódzki Szpital Dziecięcy 
im. J. Brudzińskiego,

ul. Chodkiewicza 44 - budynek A - 
wyłącznie dzieci i młodzież do 18 lat;

Fundacja ZDROWIE DLA CIEBIE, 
ul. Królowej Jadwigi 16 – wyłącznie 

dorośli.

TEL. 52 566 66 65

Zmiany w planowaniu
przestrzennym

Gratulacje z okazji
setnych urodzin

Prawie dwa tygodnie temu – 20 grudnia 
pani Anna Kozioł obchodziła swoje setne 
urodziny. Urodziła się w 1921 r. w Jadow-
nikach Mokrych (okolice Tranowa). Do 
Solca przyjechała wraz z mężem Władysła-
wem krótko po ślubie w 1947 r. Jak powie-
działa córka jubilatki, rodzice przybyli do 
naszego miasta z biednej Małopolski, chcąc 
polepszyć sobie warunki życia. Nie jechali 
w ciemno. Mieli w Solcu znajomych. 
Najpierw przybył mąż, a potem ściągnął do 
siebie żonę. Pan Władysław do emerytury 
przepracował w Prefabecie, zmarł w 1991 r. 
A. Kozioł zajmowała się domem i wycho-

waniem piątki dzieci. Doczekała dziewiątki 
wnuków, 13 prawnuków i praprawnuka. Do 
ulubionych zajęć jubilatki należały uprawa 
działki i szycie. Pani Anna zawsze lubiła 
czytać, interesowała ją też polityka. Z okazji 
tak wspaniałego jubileuszu gratulacje 
i życzenia dostojnej jubilatce przekazała 
burmistrz Teresa Substyk. W jej imieniu list 
z gratulacjami i drobny upominek na ręce 
córki przekazały Barbara Białkowska, 
zastępca burmistrza i Justyna Żebrowska – 
Dudek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Tak, jak pisaliśmy w poprzednim 
numerze, od 3 stycznia 2022 r. wchodzą 
zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Dziś nieco więcej infor-
macji, uzyskanych na ten temat od Iwony 
Konopy, kierownika Biura Planowania 
Przestrzennego.

Nowością będzie możliwość budowy 
domów jednorodzinnych o powierzchni do 
70 m kw. według nieco innej procedury niż 
większych domów. W wypadku tych 
pierwszych, konieczne będzie również 
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. 
Różnica będzie polegała na innym toku 
postępowania dla burmistrza, który wydaje 
warunki zabudowy. To nie jest tak, że 
w wypadku domów do 70 m kw. nie trzeba 
będzie uzyskać takiej decyzji. Jest inna 
procedura, trochę uproszczona, krótsza, ale 
nie dotyczy ona terminów niezależnych od 
organu prowadzącego postępowanie.

- Wprawdzie określono termin wydania 
decyzji w ciągu 21 dni, ale nie wlicza się do 
niego wszystkich terminów uzgodnień 
z innymi instytucjami, które tak naprawdę 
nie zależą od gminy. Dlatego w praktyce 
termin wydania decyzji o warunkach 
zabudowy może być dłuższy – mówi 
I. Konopa.

Jak usłyszeliśmy, jedną ze zmian jest 
ograniczenie stron postępowania, co 
wcześniej wydłużało procedurę. W wy-
padku domów do 70 m kw. stroną w postę-
powaniu będzie wyłącznie wnioskodawca. 

Mają zmienić się również druki 
wniosków o ustalenie warunków zabudowy 
i zagospodarowania przestrzennego, ale 
kiedy przygotowywaliśmy ten tekst, nie 
było jeszcze rozporządzenia regulującego 
tę kwestię.

Ponieważ w mediach ukazują się 
informacje, że domy do 70 m kw. będzie 
można budować na zgłoszenie, które składa 

się w starostwie, uczulamy, że nie zawsze 
tak będzie. Jeżeli działka, gdzie chcieli-
byśmy się wybudować nie ma uchwalonego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
ze starostwa wrócimy do gminy po warunki 
zabudowy. Na terenach miejskich plany 
zagospodarowania  przes t rzennego 
obejmują nieco ponad 20 proc., w całej 
gminie – około 3 proc. 

Nowy druk wniosku o wydanie 
warunków zabudowy będzie udostępniony 
na stronie urzędu, po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Ustaw. I na takim druku trzeba 
będzie składać wnioski. Duże zmiany zajdą 
też w prawie budowlanym, ale te sprawy 
leżą już nie w kompetencji gminy, a staros-
twa powiatowego w Bydgoszczy.

Sylwester, a szczególnie wieczór i noc 
tego dnia są dla wielu z nas czasem beztroski. 
Jednak nie wszyscy mogą oddać się radosnej 
zabawie, gdyż muszą pamiętać o swoich 
czworonożnych przyjaciołach, dla których 
czas sylwestrowych zabaw, dodajmy 
hucznych, jest pasmem udręki, strachu. 
Dlatego wspaniale byłoby, gdyby Sylwestra 
nasz pupil mógł spędzić w domu ze swoim 
właścicielem, a szczególnie około północy, 
kiedy jest najgłośniej. Zwierzęta boją się 
wystrzałów fajerwerków i potrzebują 
naszego wsparcia w tym jakże trudnym dla 
nich okresie. Aby nieco złagodzić stres 
naszych czworonożnych domowników 
możemy, po konsultacji z lekarzem 
weterynarii, rozważyć podanie zwierzęciu 
środków uspokajających lub nasennych. 
Pamiętajmy, że od naszej odpowiedzialności 
zależy los naszych czworonogów.

Zwierzęta
się boją
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Pozdrowienia z Solca (94)

Wielokrotnie w serii „Pozdrowienia z Solca” prezentowaliśmy krajobrazy 
nadwiślańskie. Nie inaczej będzie w bieżącym numerze. Na pierwszym planie 
widzimy łódkę, w której znajdują się dwie osoby. Za łódką zaś złączone drewniane 
bale spławiane niegdyś przez flisaków do soleckich tartaków. W tle możemy zobaczyć 
statek parowy o nazwie „Franz”. Niestety w posiadanej przez nas literaturze nie 
znajdują się żadne informacje o statku, który nosiłby taką nazwę. Przy krawędziach 
kartki widzimy motyw ozdobny imitujący drewnianą ramkę. Prezentowana 
pocztówka została wydana przez solecczanina Hermanna Lange, na rewersie brak 
korespondencji.

Dokończenie ze str. 1

ul. Rzymskiej. Zakończył się projekt budowy 
naturalnych tras rowerowych. Powstały trzy 
trasy o różnym stopniu trudności i infrastruktu-
ra towarzysząca. W dalszej części sprawo-
zdania burmistrz wspomniała o planowanej 
budowie rurociągu multiproduktowego Gdańsk 
– Płock. W dwóch miejscach przecina Wisłę 
i dochodzi do Chrośny. Gmina wniosła swoje 
zastrzeżenia, co do przebiegu inwestycji. 
Ponadto sprawozdanie zawiera informacje na 
temat planowania przestrzennego, oświaty, 
utrzymania miasta, ochrony środowiska, 
gospodarki  nieruchomościami,  opieki 
społecznej.

Finanse
W ramach tego bloku zagadnień uchwalono 

zmiany budżetu na ten rok. Jak wyjaśniła 
skarbnik Alina Kowalska, zmiany obejmują 
zmniejszenie planu dochodów o 134 tys. zł. 
O 21 tys. zł wzrosła subwencja ogólna z tytułu 
zwiększenia zadań szkolnych i pozaszkolnych. 
Po zmianie dochody mają wynieść 122,8 mln zł, 
a wydatki – 124,5 mln zł. Zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dostosowują zapisy tego 
dokumentu do zmiany budżetu.

W dalszej części obrad przystąpiono do 
głosowania nad przyszłorocznym budżetem. 

Skarbnik poinformowała, że projekt został 
przygotowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zarządzeniem burmistrza 
określającym podstawowe parametry do 
opracowania projektu budżetu. Dochody na 
2022 r. mają wynieść 112 mln zł. Głównymi 
źródłami dochodów są dochody bieżące, które 
stanowią nieco ponad 70 proc. planowanych 
dochodów ogółem. Dochody majątkowe 33 
mln stanowią 29,4 proc. dochodów ogółem. 
Wydatki zaplanowano w wysokości 110 mln 
zł. Nadwyżka jest przeznaczona na spłatę 
zobowiązań z tytułu kredytów i emisji 
obligacji. Opinię Komisji Gospodarki 
i Budżetu odnośnie do projektu budżetu 
przedstawił wiceprzewodniczący komisji 
Andrzej  Bąbka.  Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu na 2022 r. 
Pozytywną opinię o projekcie wydał także 
skład orzekający Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Przeczytał ją Mariusz Damrat, 
przewodniczący Komisji  Rewizyjnej . 
W głosowaniu jednogłośnie (12 za, przy trzech 
nieobecnych) rada uchwaliła przyszłoroczny 
budżet. Więcej szczegółów dotyczących 
budżetu znajduje się w informatorze budżeto-
wym, który drukujemy wewnątrz numeru. 
Rada przegłosowała też Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2022 – 2025. Dokument 

uzyskał pozytywną opinię RIO. Zawiera m.in. 
dane finansowe, wykaz przedsięwzięć 
zaplanowanych do realizacji, upoważnienie 
burmistrza do zaciągania zobowiązań na ich 
realizację oraz z tytułu umów, których realizacja 
jest niezbędna dla zachowania ciągłości 
działania jednostki i z których płatności 
wykraczają poza rok budżetowy.

Radni wyrazili zgodę na udzielenie powiatowi 
pomocy finansowej w wysokości 97,2 tys. zł na 
prowadzenie zamiejscowego ośrodka rejestracji 
pojazdów, który mieści się w soleckim urzędzie.

Pozostałe uchwały
Kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargo-
wego wyłonienia dzierżawcy części nierucho-
mości zajmowanej przez przedszkole Dinuś; 
ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
rzecz Enei – dotyczy słupa linii napowietrznej 
przy ul. Toruńskiej i linii średniego napięcia 
oraz szafki złącza kablowego przy ul. Koper-
nika.  Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie wniósł szereg 
uwag do uchwalonego we wrześniu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, 
stąd konieczność uchwalenia regulaminu po 
poprawkach uwzględnionych przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Nowy projekt 
regulaminu będzie ponownie opiniowany przez 
Wody Polskie. Kolejna uchwała dotyczyła 
uchwalenia programu ochrony środowiska do 
2030 r. Jest to piąty program uchwalony dla 
naszej gminy. Obejmuje m.in. takie zagadnienia 
jak jakość powietrza i ochronę klimatu, 
zagrożenie hałasem, poważnymi awariami, pola 
elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, 
odpadami, edukację ekologiczną. Zawiera też 
listę planowanych działań. W dalszej części 
sesji uchwalono programy profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022; 
statut Środowiskowego Domu Samopomocy, 
dostosowując go do znowelizowanych 
przepisów uzupełniając np. przeznaczenie 
domu dla osób ze spektrum autyzmu lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi.
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Budżet uchwalony

W konkursie na choinkę z surowców 
wtórnych pierwsze miejsce zdobyła praca 
(fot.) Huberta Ciesielskiego, II miejsce 
zajęła Karolina Kołodyńska, III – Jakub 
Klimek. Wyróżnienia : Jan Gacki, Natalia 
Pietrzak, Monika i Michał Lemka, 
Agnieszka Szafrańska. W konkursie na 
plakat dotyczący recyklingu I miejsce 
zajęła  Stanisława Piotrowska, II - Hanna 
Kotkowska, III – Michał Szponikowski. 
Nagrody będą wręczone 4 stycznia 
o godz. 16.00 na Skwerze Jordana.



Zakończyła się kolejna edycja pro-
gramu zapobiegania upadkom dla sen-
iorów w województwie kujawsko – 
pomorskim. Zajęcia usprawniające trwały 
od września przez trzy miesiące. Prowadził 
je Piotr Czarnecki. W grupie było 45 osób. 
Ćwiczenia odbywały się trzy razy w tygo-
dniu po 45 minut - dwa razy na hali i raz na 
basenie. 17 odbyło się spotkanie zamyka-
jące. Uczestnicy zgodnie orzekli, że zależy 
im na kontynuacji programu i wyrazili chęć 
uczestnictwa w następnej edycji. Podczas 
spotkania seniorzy otrzymali życzenia od 
burmistrz Teresy Substyk i przewod-
niczącego rady miejskiej Bartłomieja 
Czakiego oraz słodkie upominki, które 
przekazała Barbara Białkowska, zastępca 
burmistrza. Następnie obecni na spotkaniu 
wysłuchali wykładu na temat znaczenia 
aktywności fizycznej, a na koniec spraw-
dzili się podczas testów sprawnościowych. 
Projekt był dofinansowany przez samorząd 
województwa.

Aktywni
seniorzy

Zakład Gospodarki Komunalnej kończy 
właśnie realizację projektu grantowego pn. 
Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Solcu Kujawskim. 
Projekt dofinasowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizowana 
operacja jest wynikiem konkursu ogłoszonego 
jeszcze w 2020 roku przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu, w którym ZGK przygotował i złożył 
wniosek o dofinansowanie. Zakład w ramach 
realizacji grantu zakupił pięć dużych konte-
nerów, usprawniających zbiórkę i transport 
odpadów selektywnie zebranych (w tym 
specjalistyczny kontener-wywrotkę do gruzu 
i platformę z burtami i kratą do transportu 

lżejszych odpadów, np. plastiku). Zakupiono 
także dwa nowe pojazdy dostawcze ze skrzy-
niami załadunkowymi. Wszystko po to, by 
odpady mogły być zbierane sprawniej, efekty-
wniej i w sposób bardziej ekonomiczny. Łączny 
koszt projektu to 613 770zł brutto, z czego 
dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 
424 150,00 zł. Nowe pojazdy i kontenery są już 
w zakładzie i służą mieszkańcom. Jak powiedział 
nam Wojciech Elszyn – kierownik Działu 
Przygotowania Produkcji w soleckim ZGK, 
celem poczynionych inwestycji jest także 
minimalizowanie kosztów zbiórki odpadów 
w zakresie, w którym mamy na to jakiś wpływ, by 
rosnące ceny zagospodarowania odpadów 
u recyklerów odbijały się w jak najmniejszym 
stopniu na opłatach ponoszonych przez 
mieszkańców Solca.

By koszty
były mniejsze

Dobiega końca realizacja projektu 
„Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana 
Pawła II wraz z otoczeniem na cele 
społeczno-gospodarcze”. Celem projektu 
był wzrost ożywienia społecznego 
i gospodarczego na rewitalizowanym 
obszarze. Zadanie obejmowało przebudo-
wę budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II, 
co umożliwiło adaptację dotychczasowego 
pustostanu na obiekt, w którym realizowa-
ne są projekty społeczne. Zagospodarow-
ano również na nowo Plac Jana Pawła II – 
zniesione zostały bariery architektoniczne 
(wyremontowano nawierzchnie ulic i 
chodników), powstało kilkanaście miejsc 
parkingowych, w tym jedno dla osób 
niepełnosprawnych. Pojawiła się również 
nowa aranżacja układu zieleni wraz z 
systemem nawadnia-nia. Przestrzeń 
została uporządkowana i zagospodarow-
ana umożliwiając rozwój przedsiębiorcz-
ości i podnosząc atrakcyjność terenu. 
Ponadto starą infrastrukturę oświetleniową 
zastąpiły nowe, energooszczędne lampy. 
Częścią projektu była także budowa 
parkingu dla samochodów osobowych 
przy skrzyżowaniu ul. Toruńskiej i 

Wolności. Uzyskano tym sposobem 23 
nowe miejsca parkingowe. Koszt projektu 
wyniósł 6 095 483,33 zł, z czego dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacy-
j n e g o  Wo j e w ó d z t w a  K u j a w s k o -
Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 
6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w 
infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, 
Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów 
miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w 
ramach ZIT, wyniosło 2 619 035,01 zł, a 
dofinansowanie z budżetu państwa 504 
949,09 zł.

Rynek
się zmienił
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Na początku grudnia w Zespole Szkół im. 
Mariana Rejewskiego w Ostromecku odbył się 
XVIII Powiatowy Konkurs Matematyczny 
„Mistrz Arytmetyki”. Celem konkursu była 

Mistrzowie
z „Czwórki”

W Szkole Podstawowej nr 1 pod koniec 
roku zorganizowano trzy charytatywne zbiórki 
darów dla potrzebujących.

Już w październiku biblioteka szkolna we 
współpracy z kl. 3a i Samorządem Szkolnym 
rozpoczęła zbiórkę darów dla zwierząt ze 
schroniska. Hojność dzieci i ich rodziców była 
ogromna. Zebrano przeszło 100 paczek i puszek 
karmy suchej i mokrej dla psów i kotów, koce, 
zabawki, kołdry i miski. Dary  trafiły do 
soleckiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
gdzie tymczasowo przebywają zwierzęta zanim 
trafią do schroniska.

Na początku grudnia szkoła brała udział 
w akcji „Pomóżmy jeżom przetrwać zimę” - 
zorganizowaną przez Katarzynę Pater 
i Grażynę Rochnę-Woźniak. Zebrane dary - 
karma, rękawiczki jednorazowe, papierowe 
ręczniki zostały przekazane do Fundacji JEKO, 
a nagrodą dla klasy 3c , która zebrała najwięcej 
darów była wizyta przedstawicieli fundacji 
z jeżem oraz prelekcja na temat jeży.

Święta Bożego Narodzenia były z kolei 
okazją do wsparcia osób niepełnosprawnych. 
Nauczyciele i pracownicy szkoły zakupili 
kartki bożonarodzeniowe, z których dochód 
przekazano Stowarzyszeniu  Sursum Corda, 
natomiast dla maluszków z domów samotnej 
matki i hospicjów biblioteka szkolna koordyn-
owała zbiórkę pampersów i środków czystości 
w ramach akcji Fundacji Małych Stópek 
„Paczuszka dla maluszka”. Dzięki tym akcjom 
uczniowie uczą się empatii i otwarcia na 
potrzeby innych.

W „Jedynce”
charytatywnie

Na początku grudnia  w s iedzibie 
Harcerskiego Ośrodka Specjalizacji i Kształ-
cenia przy ul. Kościuszki (harcówka) odbyło 
się jedno z cyklicznych spotkań Chorągwi 
Kujawsko-Pomorskiej ZHP pn. "Środa 
z lilijką". Jest to cykl poświęcony sprawom 
metodyki harcerskiej . 
S c e n e r i a  H A O S i K u 
p r z y b r a ł a  i ś c i e 
"świąteczne" klimaty. 
P o j a w i ł y  s i ę  p i ę k n e 
c h o i n k i  ( d z i ę k i 
uprzejmości Nadleśnictwa 
Solec Kujawski) oraz 
świąteczne dekoracje. 
Zuchy i harcerze - zmienili 
się w elfy - chętnie zabrali 
s i ę  d o  p r a c y  p r z y 
świątecznych dekoracjach.

Druhna hm Dorota 
Sucharska z Komendy 
Chorągwi  Kujawsko -         
-Pomorskiej oraz dh hm 

Joanna Lewandowska metodyk chorągwi 
poprowadziły ciekawe spotkanie online na 
temat podsumowania założeń programowych 
mijającego roku, czyli realizacji programu 
"Z Kopernikiem przez świat". W spotkaniu 
wirtualnie mogli uczestniczyć wszyscy 
instruktorzy Chorągwi.

Soleckie, hufcowe dzieci miały niebywałą 
okazję uczestniczyć w tym spotkaniu. Harcerze 
są wdzięczni za wybór Solca na miejsce 
spotkania. Dziękują również bohaterowi 
spotkania... Świętemu Mikołajowi, który 
wykazał się ogromną cierpliwością i nie uciekał 
przez komin - został z harcerzami do samego 
końca.

Harcerskie
spotkanie

popularyzacja matematyki wśród uczniów, 
integracja uczniów pochodzących z różnych 
środowisk oraz promocja powiatu, gminy i 
szkoły. W tym roku patronat honorowy nad 
konkursem objęło: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy oraz Starostwo Powiatowe. Jak co 
roku, konkurs cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów klas IV – VI 
szkół podstawowych z powiatu bydgoskiego. W 
trzech kategoriach wiekowych wystartowało 
łącznie 69. uczestników. Każdy uczeń zmagał się 
przez 120 minut ze 100. zadaniami arytmety-
cznymi. „Mistrz Arytmetyki” jest konkursem, w 
którym każdy uczeń otrzymuje nagrodę. W tym 
roku każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
dyplom oraz kolorowe długopisy. Mistrzami 
arytmetyki ze Szkoły Podstawowej nr 4 zostali: 
Marcin Sędzik (2 miejsce) w kategorii klas V i 
Borys Moniuszko (3 miejsce) w kategorii klas IV.

Uczennice szkoły muzycznej Agnieszka 
Ryduchowska z klasy fletu prowadzonej przez 
Annę Zająkałę i Magdalena Lisiak z klasy 
gitary Anny Wojciechowskiej – Hołogi zostały 
wyróżnione w ogólnopolskich konkursach. 
W wypadku Agnieszki był to XII Ogólnopolski 
Konkurs „Instrumenty Dęte” w Chełmnie, 
a Magda uczestniczyła w V Festiwalu Polskiej 
Muzyki Gitarowej „Współczesna muzyka 
gitarowa” w Tczewie. Gratulujemy.

Dwa
wyróżnienia

Przed świętami, 19 grudnia w siedzibie 
HAOSiK zebral i  s ię  zuchy,  harcerze, 
instruktorzy. Miło nam było również gościć 
byłego Komendanta Hufca i Domu Harcerza dh 
hm Adama Brzozowskiego.

Ze względu na reż im sanitarny dh 
komendant Maciej Łączny symboliczne 
przełamał opłatek i złożył życzenia wszystkim 
obecnym. Nie zabrakło telefonicznego 
połączenia z kapelanem hufca księdzem 

G r z e g o r z e m  G ro b e l n y m ,  k t ó r y 
pobłogosławił harcerską brać. 

Kolędy i pastorałki pięknie unosiły się 
wśród dzieci... Pachniał pyszny barszczyk 
i paszteciki. Z dalekiej Laponii przybył.... 
pomocnik św. Mikołaja elf Groszek, który 
obdarował dzieci podarunkami. Ważnym 
przeżyciem dla dh. Mateusza Cymańskiego 
było nadanie naramiennika wędrowniczego 
a dla kilku harcerzy złożenie Przyrzeczenia 
Harcerskiego. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim instruktorom i rodzicom, którzy 
byli zaangażowani w organizację Wigilii .

Zgodnie z tradycją na zakończenie roku 
składamy serdeczne podziękowania za 
całoroczne wsparcie naszej działalności 
następującym osobom i instytucjom: Teresie 
Substyk – burmistrz Solca Kujawskiego, ks. 
kapelanowi Grzegorzowi Grobelnemu, 
Reginie Osińskiej – dyrektor SCK, Iwonie 
Lichockiej – dyrektor Biblioteki Publicznej, 
Rafałowi Kubiakowi – dyrektorowi Muzeum 
Solca im. ks. Przemysła i Łukaszowi Wojtec-
kiemu, Zbigniewowi Wiśniewskiemu – OSP 
Solec Kujawski, nadleśniczemu Ireneuszowi 
Jałozie, Sebastianowi Wryczy – prezesowi 
ZGK za pomoc finansową, Mirosławowi 
Niedźwiedzkiemu za użyczenie sprzętu, 
Tomaszowi Palaczowi i Bohdanowi Czapiew-
skiemu za pomoc w konkursach. Ponadto 
dziękujemy: radnemu dzielnicy Bydgoszcz 
Błonie Robertowi Kuflowi, Krzysztofowi 
Rzepeckiemu firma Aplex Bydgoszcz, Lidii 
LeeDuch Peplińskiej – Automatyka - OPP 
Łochowo, Błażejowi Wełnitzowi – leśnictwo 
Dobromierz.

W nowym roku życzymy naszym 
Przyjaciołom i darczyńcom dużo zdrowia 
i radości w pomaganiu braci harcerskiej.

Czuwaj!

Komenda Hufca ZHP Solec Kujawski
Komendant Harcerskiego Ośrodka 

Specjalizacji i Kształcenia

Dziękujemy
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Soleckie Centrum Kultury

ZIMOWY  CZAS  W  SCK
Lubisz gry planszowe i na x-boxie? 

A może wolisz wyzwania rysunkowe, 
teatralne lub muzyczne? Soleckie Centrum 
K u l t u r y  p r z y g o t o w u j e  d l a  d z i e c i 
i młodzieży spotkania klubowe oraz popoł-
udniowe spotkania w czasie ferii zimowych. 
Nie zabraknie też spotkań w Kinie Kultura 
w piątki 21 i 28 stycznia o 14.00 za darmo! 
To będzie niezapomniany zimowy czas. Od 
17 – 21 stycznia od 9.00 – 13.00 pięcio-
dniowe programowanie w Minecrafcie. Od 
24 – 28 stycznia od 11.00 – 14.00 warsztaty 
tematyczne dla dzieci od 7 lat. Rozwijaj 
swoje pasje w małych grupach w klubach 
tematycznych przy zachowaniu wszelkich 
norm epidemiologicznych. Przypominamy, 
że w ramach zajęć nie zapewniamy posiłku. 
Dodatkowo od 17 – 20 stycznia od 16.00 – 

18.00 SCK zaprasza na ZIMOWĄ LABĘ, 
czyli popołudniowe warsztaty. Zapisy od 3 
stycznia w sekretariacie SCK. Liczba miejsc 
ograniczona.

ZZA  KULIS  TEATRU
Pamiętacie poprzedni spektakl pacyn-

kowy Teatru PoMimo? Wiemy, że pokochali-
ście historię o zaginionym kapeluszu Pani 
Sroki. Możemy zdradzić Wam małą tajem-
nicę... Teatr PoMimo kończy już ostatnie 
próby do kolejnego przedstawienia. Szykuje 
się zimowa przygoda z bałwankiem w roli 
głównej. Niedługo centrum kultury zaprosi na 
prawdziwie zimową magiczną podróż na 
podstawie scenariusza Matei Visnieca 
„O dzielnym Bałwanku, który szukał słońca” 
w wykonaniu dyrektor SCK Reginy Osińskiej 
i pracowników SCK.

W  ZIMOWO-ŚWIĄTECZNYM 
KLIMACIE
Za oknami zima , a przy SCK rozświetlone 

atrakcje. Przyjdźcie zobaczyć szopkę, muszle 
z cudowną perłą i ukochanego przez dzieci 
misia przed budynkiem Solec-kiego Centrum 
Kultury. Koniecznie zróbcie sobie zimowe 
zdjęcie i oznaczcie nas na facebooku!

WYSTAWA
W  GALERII  HOMO  FABER
Zapraszamy do galerii HOMO FABER do 

obejrzenia wystawy z okazji 200. rocznicy 
urodzin Cypriana Kamila Norwida. Wystawa 
czynna w godzinach pracy SCK.

NOWY  NUMER  SKARBCA
W sekretariacie SCK można nabyć 

bezpłatny magazyn kwartalny Klubu 
Kolekcjonera. W nowym numerze cieka-
wostki filatelistyczne, numizmatyczne, 
relacje z życia SCK oraz najnowsze propo-
zycje artystyczne. Zapraszamy miłośników 
i kolekcjonerów do wymiany doświadczeń 
w trakcie cyklicznych spotkań Klubu 
Kolekcjonera w każdy ostatni piątek miesiąca 
w galerii HOMO FABER.

II  EDYCJA  SOLECKIEGO 
KUCHMISTRZA  JUNIORA
Przeżyj kulinarną przygodę w domowej 

kuchni i weź udział w II Edycji Soleckiego 
KuchMistrza Juniora! Akcja trwa od 17 do 
30 stycznia 2022 r. Zadania konkursowe 
polegają na odtworzeniu lub zainspirowaniu 
się daniem umieszczonym na profilu 
Soleckiego Centrum Kultury na Facebooku 
jako zadanie do wykonania w ramach akcji. 
Do udziału zachęcamy w szczególności dzieci 
i młodzież od 7 do 14 lat. Uczestnicy mają za 
zadanie wykonać danie, zrobić mu zdjęcie 
i umieścić je pod postem konkursowym 
w komentarzu na profilu fb SCK razem 
z imieniem i wiekiem dziecka, np. Zuzia, 13 
lat. Na wykonanie każdego zadania uczestnicy 
mają 72 godziny. W tym czasie można poprzez 
lajk oddać głos na wybrane przez nas zdjęcie 
dania. Danie, które po upływie 72 godzin od 
ogłoszenia zadania konkursowego zdobędzie 
najwięcej lajków zwycięża etap konkursowy. 
17 stycznia - ogłoszenie I zadania, 21 stycznia 
- ogłoszenie II zadania, 25 stycznia - ogłosze-
nie III zadania. Na zwycięzców czekają 
nagrody ufundowane przez soleckie punkty 
gastronomiczne oraz Fartuch Soleckiego 
KuchMistrza Juniora dla najlepszego 
uczestnika i inne niespodzianki przygotowane 
przez SCK. Przepis może być dla ciebie 
inspiracją, liczy się dobra zabawa, estetyka 
wykonania i twój pomysł. Dołącz do pysznej 
zabawy! Rozstrzygnięcie konkursu będzie 
miało miejsce 30 stycznia w czasie Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w SCK.

Kulturalny
przekładaniec



Sport i rekreacja

Żonie i córce oraz wnukom, rodzinie
i przyjaciołom

Śp. Leona
Brylewskiego

serdeczne wyrazy współczucia
składają

Zarząd i członkowie
Klubu Seniora „Szarotka”

Koleżance Renacie Kunc szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

TATY

składają
Dyrekcja i pracownicy Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Solcu Kujawskim

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia 
najbliższym

Śp. Leona
Brylewskiego

przekazują
BURMISTRZ

SOLCA KUJAWSKIEGO
i RADNI RADY MIEJSKIEJSeniorzy zrzeszeni w Klubie Seniora 

Szarotka za naszym pośrednictwem 
przekazują podziękowania wszystkim 
osobom i instytucjom wspierających ich 
działalność. Szczególne słowa wdzięczn-
ości kierują pod adresem burmistrz Teresy 
Substyk, Haliny Piterek, prezes SM 
Transportowiec oraz całego zarządu 
spółdzielni, Sebastiana Wryczy, prezesa 
Zakładu Gospodarki  Komunalnej , 
Tadeusza Szczepańskiego, Andrzeja 
Siemianowskiego i Dariusza Roszaka. Na 
nadchodzący nowy rok zarząd klubu 
i pozostali członkowie „Szarotki” przeka-
zują darczyńcom najlepsze życzenia.

Seniorzy
dziękują

W Sylwestra basen będzie czynny od godz. 7.00 do 13.00,
natomiast 1 i 6 stycznia 2022 r. pływalnia jest zamknięta.

Jest praca

Burmistrz ogłosiła nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze – referenta ds. 
drogownictwa. Termin składania ofert 
upływa 10 stycznia 2022 r. o godz. 15.15. 
Szczegóły na www.bip.soleckujawski.pl.

mmm
Zakład Gospodarki  Komunalnej 

poszukuje pracowników na stanowiska:
- ładowacz nieczystości stałych,
- kierowca kat. C,
- operator koparko-ładowarki.
Oferty prosimy składać w sekretariacie 

ZGK - ul. Targowa 3 lub na adres e-mail: 
sekretariat@zgk.soleckujawski.pl, tel 
kontaktowy: 52 387 13 96.

!
Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas 

chwilach, okazali nam wiele serca, życzliwości i wsparcia, a także odczuwają z nami 
smutek i ból po śmierci naszego ukochanego Męża, Taty, Dziadka i Pradziadka

Śp. Leona Brylewskiego

ks. Markowi Kosteckiemu, p. Maciejowi Kuligowskiemu, Rodzinie, delegacjom, 
znajomym oraz wszystkim licznie zgromadzonym, którzy uczestniczyli we Mszy 
Świętej, ceremonii pogrzebowej i w Jego ostatniej drodze...

serdeczne „Bóg zapłać”
ŻONA I CÓRKA Z RODZINĄ

Hala sportowo-widowiskowa Ośrodka 
Sportu i Rekreacji była 18 grudnia areną 
kolejnej edycji turnieju piłki nożnej halowej 
„Unia Cup 2021”, organizowanego przez 
KS Unia Solec Kujawski.

Od wczesnych godzin porannych osiem 
drużyn w kategorii Żak (rocznik 2014) 
rywalizowało systemem „każdy z każdym”. 
Mecze trwały po 12 minut i rozgrywane 
były równolegle na dwóch boiskach. 
Najwięcej wygranych na swoim koncie 
zanotowały: UKS Szóstka Inowrocław, 
Victoria Koronowo oraz Victoria Niemcz 
Osielsko. Grono uczestników uzupełniały 
drużyny: Akademia Małych Mistrzów 
Bydgoszcz, Zawisza Bydgoszcz, LKS Agri-
Pawpol Dąbrowa Chełmińska, Pogoń 
Mogilno oraz gospodarze – solecka Unia.

Godziny popołudniowe to rywalizacja 
młodszej kategorii – Skrzatów (rocznik 
2015 i młodsi). System rozgrywek był 
podobny, jednak mecze trwały po 10 minut. 
Również i tym razem nie zabrakło emocji 
i pięknych bramek. Najwięcej powodów do 
radości mieli zawodnicy Victorii Korono-
wo, LKS Agri-Pawpol Dąbrowa Chełmiń-
ska, MUKS Bydgoszcz oraz pierwszego 
zespołu bydgoskiej Akademii Małych 
Mistrzów. Ponadto w turnieju udział 
wzięły: Gryf Sicienko, Pogoń Mogilno, 
drugi zespół Akademii Małych Mistrzów 
oraz Unia Solec Kujawski.

Po zakończeniu obu turniejów zespoły 
uhonorowane zostały pucharami, medalami 
oraz upominkami. Sponsorami oraz 
partnerami wydarzenia były: Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Drobex sp. z o.o., 
Madres Studio Reklamy, Piekarnia 
Grochola, P.W. Aljot sp. j., Powiat Bydgoski 

oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Trzy Doliny”. Uczestnicy 
imprezy mogli ponadto podziwiać pokaz 
tańca w wykonaniu grupy Wolf Gang Crew 
z bydgoskiego Studia Tańca Up2 Excellence.

Zarząd klubu KS Unia oraz koordyna-
torzy turnieju Szymon Raczyński i Jakub 
Grzelczak wszystkim uczestnikom zmagań 
gratulują wspaniałej postawy. Zapraszając 
na kolejne edycje Unia Cup życzą rados-
nych chwil i samych sukcesów w nad-
chodzącym roku 2022.

Po raz kolejny
Unia Cup
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Wydawca dwutygodnika: 

Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7, 

86-050 Solec Kujawski.

Tel. 52 - 387 - 01 - 32

e-mail: rzecznik@soleckujawski.pl

Redaguje Zbigniew Stefański.

Druk:                     Józef Śmigaj,

Solec Kujawski.



Przy soleckim nadleśnictwie w sobotę 18 
grudnia zaparkował krwiobus Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Bydgoszczy, a każdy kto tego dnia oddał 
krew, otrzymał choinkę. Plac przy budyn-
kach nadleśnictwa był wypełniony drzewka-
mi, które trafiły do wielu solecczan. Przez 
cały czas świątecznego kiermaszu, zorgani-
zowanego przez Nadleśnictwo Solec 
Kujawski, przed krwiobusem stała kolejka 
chętnych do podzielenia się najcenniejszym 
z leków. Dla odwiedzających jarmark 
przygotowano wiele atrakcji. Były stoiska 
naszej Ochotni-czej Straży Pożarnej, 8 
Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej, soleckiego Warsztatu Terapii 
Zajęciowej i oczywiście nadleśnictwa. 
W altanie wystawiali się producenci 

Świąteczny
jarmark

żywności, kosmetyków, rękodzieła. Można 
było zaopatrzyć się w wyroby spożywcze. 
Królowała gęsina, jagnięcina, nie zabrakło 
dziczyzny i nalewek. O głodnych i zzięb-
niętych pomyśleli też organizatorzy 
częstując przy ognisku ciepłym napitkiem 
i bigosem. Muzyczną oprawę zapewnił 
Roan,  występując  ze  świą tecznym  
repertuarem.

Jak co roku od wielu lat uczniowie 
z Osiedla Leśnego, którzy w danym roku 
szkolnym przyjmą pierwszą komunię są 
zapraszani  na spotkanie opłatkowe 
organizowane przez zarząd osiedla. W tym 
roku przyszło mniej dzieci niż zazwyczaj ze 
względu na epidemię. Również dlatego ks. 
kanonik Jerzy Celkowski, proboszcz parafii 
bł. Michała Kozala, symbolicznie podzielił 
się opłatkiem z uczestnikami Wigilii. Dzięki 
sponsorom dzieci otrzymały gwiazdkowe 
prezenty.



Informator budżetowy’ 2022

Skąd się biorą pieniądze w naszym mieście oraz na co je wydajemy? Odpowiedzi 
na te pytania przybliżają problematykę finansową związaną z funkcjonowaniem 
soleckiego samorządu. 

CO TO JEST BUDŻET?

Budżet gminy – jest rocznym planem 
dochodów i wydatków oraz przychodów 
i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały 
budżetowej i stanowi podstawę gospodarki 
finansowej gminy w roku budżetowym.

Przez plan dochodów budżetu rozumiemy 
prognozę wpływów, które powinny trafić do 
budżetu z tytułów określonych w ustawie 
o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego oraz w innych ustawach.

Plan wydatków natomiast składa się 
z nieprzekraczalnych limitów wydatków na 
poszczególne zadania realizowane przez gminę.

D O C H O D Y 
GMINY SOLEC 
KUJAWSKI NA 
R O K  2 0 2 2 
W Y N O S Z Ą 
O G Ó Ł E M 
112.545.776,72 zł

Dochodami gminy są:

1. DOCHODY BIEŻĄCE – 79.467.523,72 zł
z tego:

1) Dochody własne – 51.332.146 zł

Gromadzimy je sami na podstawie ustaw 
albo otrzymujemy od różnych podmiotów. Są to 
podatki, które pobiera urząd gminy, podatki 
które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, 
udziały w podatku dochodowym płaconym 
przez osoby fizyczne z terenu gminy  oraz od 
osób prawnych posiadających firmy na terenie 
gminy. Dochodami własnymi są ponadto 
dochody z opłat, dochody z majątku gminy, 
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki 
budżetowe, odsetki od środków  gromadzonych 
na rachunkach bankowych gminy.

Na dochody własne składają się głównie 
wpływy:

a) z podatków i opłat – 22.637.737 zł:
Fz podatku od nieruchomości – 15.074.809 zł,
Fz podatku rolnego – 146.057 zł,
Fz podatku leśnego – 448.475 zł,
Fz podatku od środków transportowych – 

620.000 zł,
Fz podatku od czynności cywilnopr-

awnych – 900.000 zł,
F podatku od spadków i darowizn – 

401.536 zł,
Fpodatku od działalności gospodarczej 

(karta podatkowa) – 16.000 zł,
Fz opłat za zezwolenie na sprzedaż 

alkoholu – 330.000 zł,
F z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 
42.000 zł,

Fz opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – 4.242.360 zł,

Fz innych opłat lokalnych – 270.500 zł,
Fz opłaty skarbowej – 56.000 zł,
Fz opłaty za wycinkę drzew – 10.000 zł,
Fz opłaty targowej – 80.000 zł,
b) z tytułu udziału gminy w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa – 
21.728.001 zł:

Fw podatku dochodowym od osób 
fizycznych – 19.061.677 zł,

Fw podatku dochodowym od osób 
prawnych – 2.666.324 zł.

c) z dochodów z majątku gminy – 4.789.258 zł:
Fdzierżawa i najem – 3.815.811 zł,
Fopłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 

– 60.000 zł,
Fodszkodowania za bezumowne korzys-

tanie z lokali mieszkalnych – 913.447 zł.
d) z dochodów osiągniętych przez gminne 

jednostki budżetowe – 1.700.630 zł,
e) z pozostałych dochodów – 476.520 zł 

(odsetki, koszty upomnień, dochody zlecone).

2) Subwencje – 15.015.338 zł

To środki pieniężne należne gminie 
z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Minis-
terstwa Finansów w postaci subwencji 
oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. 
Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie 
z potrzebami.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 
wynosi 15.015.338 zł, co stanowi 18,9 % ogółu 
bieżących dochodów budżetowych, z tego:

Fsubwencja oświatowa – 13.559.365 zł
Fsubwencja wyrównawcza – 1.298.437 zł
Fsubwencja równoważąca – 157.536 zł

3) Dotacje celowe – 12.993.418 zł

Otrzymujemy je z budżetu państwa za 

pośrednictwem Wojewody lub innych 
instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego. 
Dotacje otrzymujemy także od innych jednostek 
samorządowych, z funduszy celowych jak np. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Dotacje mają ściśle 
określone przeznaczenie, trzeba się z nich 
dokładnie rozliczać i nie wolno ich wydać na 
inny cel niż zostały przydzielone. Niewykorzys-
tane kwoty dotacji należy zwrócić.

Zaplanowane kwoty uwzględniają:
dotacje na zadania zlecone z zakresu 

administracji państwowej – 11.468.704 zł,
dotacje na zadania własne gminy – 

1.523.214 zł,
dotacje na zadania realizowane na 

podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej - 1.500 zł.

4) Środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej – 126.621,72 zł   

2 .  D O C H O D Y M A J Ą T K O W E  – 
33.078.253 ZŁ

z tego:

1) Dochody własne – 26.746.046 zł

W skład ich wchodzą wpływy:
a) ze sprzedaży mienia komunalnego – 

18.575.123 zł,
b) z tytułu przekształcenia prawa użytk-

owania wieczystego – 10.000 zł, 
c) środki na inwestycje (Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg, Rządowy Program Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład”) – 8.160.923 zł.

2) Dotacje celowe – 643.000 zł

Dotacja na zadania własne realizowane na 
podstawie porozumień z innymi jst (Starostwo 
Powiatowe w Bydgoszczy) w wysokości 
643.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa  
ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu 
Kujawskim”.

3) Środki pochodzące z Unii Europejskiej 
– Środki pochodzące z budżetu Unii Europej-
skiej – 5.689.207 zł.

 
 

   

   
   

  

 
 

   

   
   

Dochody w latach 2020– 2022

 

wykonanie 
planu za 2020

 
 

plan na 2021

  

plan na 2022

Dochody ogółem

 

103.437.207,54

 

122.850.043,91

 

112.545.776,72
Dochody własne

 

58.969.287,81

 

71.121.183,66

 

78.078.192,00
Dotacje z budżetu państwa na 
zadania zlecone z zakresu 
administracji państwowej

 

25.340.008,58

 

24.992.104,65

 

11.468.704,00

Dotacje z budżetu państwa na 
zadania własne

 

1.651.522,34

 

1.633.047,00

 

1.523.214,00

Dotacje na zadania 
realizowane na podstawie 
porozumień z organami 
administracji rządowej

 

1.500,00

 

6.324,00

 

1.500,00

Dotacje na podstawie 
porozumień z jst

 

676.011,82

 

115.000,00

 

643.000,00

Część oświatowa subwencji 
ogólnej

 

12.946.904,00

 

13.662.349,00

 

13.559.365,00

Część wyrównawcza 
subwencji ogólnej

 

1.219.774,00

 

1.311.367,00

 

1.298.437,00

Część równoważąca subwencji 
ogólnej

 
213.033,00

 

184.621,00

 

157.536,00

Uzupełnienie subwencji 
ogólnej 

 0,00

 
2.895.623,00

 
0,00

Środki pochodzące z Unii 
Europejskiej  

2.419.165,99
 

6.928.424,60
 

5.815.828,72

 



 

WYDATKI GMINY  
SOLEC KUJAWSKI 
NA ROK 2022 WYN-
O S Z Ą  O G Ó Ł E M 
110.262.503,72 zł

Wydatkami gminy są:
WYDATKI BIEŻĄCE – 81.564.703,72 ZŁ
z tego:
1. Wydatki jednostek budżetowych (UMiG, 

MGOPS, ŚDS, OSiR, Szkoły, Przedszkole nr 1 
„Promyczek”) – 58.989.207 zł

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane – 33.893.523 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich 

statutowych  zadań – 25.095.684 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 8.875.015 zł;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 

12.032.086 zł;
4. wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 – 310.030,72 zł;

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 
908.365 zł;

6. obsługa długu – 450.000 zł.

Wydatki majątkowe – 28.697.800 zł
z tego:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 

28.697.800 zł
w tym:
- na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
– 7.536.778 zł

Wydatki bieżące wynoszą 81.564.703,72 
zł, stanowią one 74 % ogółu wydatków 
budżetowych. 

Wydatki majątkowe wynoszą 28.697.800 
zł, stanowią one 26 % ogółu wydatków 
budżetowych. 

Wydatki budżetowe są przeznaczane na:
Frolnictwo i łowiectwo – 65.500 zł,
Fleśnictwo - 7.000 zł,
Fdrogi – 15.921.615 zł,
Fgospodarkę mieszkaniową – 7.895.810 zł,
Fplanowanie przestrzenne – 171.020 zł,
Fcmentarze - 51.000 zł,
Fadministrację publiczną – 9.932.372 zł,
Fbezpieczeństwo publiczne i ochronę 

przeciwpożarową – 540.820 zł,
Fobsługę długu publicznego – 450.000 zł,
Fporęczenia – 908.365 zł,
Frezerwy ogólne i celowe – 412.400 zł,
Foświatę i wychowanie – 35.225.130 zł,
Fochronę zdrowia - 1.029.245 zł,
Fpomoc społeczną – 17.753.056,72 zł,
Fgospodarkę komunalną i ochronę 

środowiska – 10.471.570 zł,
Fk u l t u r ę  i  o c h r o n ę  d z i e d z i c t w a    

narodowego – 3.677.515 zł,
Fkulturę fizyczną - 5.750.085 zł.

W 2022 r. planujemy realizację następując-
ych zadań inwestycyjnych:

- przebudowa dróg wojewódzkich – ul. 
Kościuszki i ul. Toruńska - 450.000 zł,

- przebudowa ul. Leśnej – 50.000 zł,
- budowa odcinków dróg gminnych – ul. 

Barwna, ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Wiejska 
w Solcu Kujawskim – 5.343.610 zł,

- budowa odcinków dróg gminnych –      
ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C 
w Solcu Kujawskim – 2.836.766 zł,

- budowa odcinków dróg na Leśnym – ul. 
Prosta, Łąkowa, Zbożowa – 1.688.498 zł,

- przebudowa mostu na rzece Struga 
Młyńska we wsi Otorowo – 100.000 zł,

- przebudowa ul. Robotniczej - 50.000 zł,
- przebudowa ul. Ułańskiej – 450.000 zł,
- przygotowanie inwestycji drogowych 

(os. Toruńskie – koncepcja) – 50.000 zł,
- utwardzenie  drogi  wewnętrznej wraz  

z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława – 
50.000 zł,

- budowa ścieżki rowerowej przy ul. 
Leśnej w Solcu Kujawskim – 3.184.108 zł,

- budowa ścieżki rowerowej Otorowo-
Solec Kujawski – 204.600 zł,

- rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu 
Jana Pawła II i przyległych ulic – 10.000 zł,

- adaptacja kontenera na kontener biurowy 
przy ulicy Ugory – 10.000 zł,

- wykonanie przyłącza energetycznego 
w Środowiskowym Domu Samopomocy – 6.000 zł,

- wykup nieruchomości gruntowych 
zabudowanych i niezabudowanych” – 
3.529.510 zł,

- budowa i termomodernizacja komun-
alnych budynków mieszkalnych (dokumen-
tacja) – 100.000 zł,

- zakup infrastruktury technicznej 
z uruchomienie systemów: e-Administracja 
i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw 
i Pomorza 2.0” – 282.623 zł,

- modernizacja sieci szerokopasmowej – 
30.000 zł, 

- zakup wiaty rowerowej – 20.000 zł, 
- zakupy informatyczne dla urzędu – 

60.000 zł,
- budowa monitoringu miejskiego – 

110.000 zł, 

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej 
nr 4 – 5.596.314 zł,

- wykonanie prac konserwatorskich 
elewacji zabytkowego budynku Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim – 
100.000 zł,

- przebudowa budynku przychodni przy ul. 
Powstańców 7A – 60.324 zł,

- termomodernizacja budynku przychodni 
zdrowia przy ul. Powstańców – 555.162 zł,

- przebudowa z rozbudową oświetlenia na 
os. Leśnym – 1.864.155 zł,

- budowa tężni solankowej – 160.000 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi 

Przyłubie w Gminie Solec Kujawski – 
418.406 zł,

-  rozbudowa Centrum Aktywności 
i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej – 
250.000 zł,

- przebudowa pomieszczenia w budynku 
krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun 
i groty solnej – 466.462 zł,

- budowa skate parku przy ul. Kujawskiej 
w Solcu Kujawskim – 30.000 zł. 

W wydatkach majątkowych ujęta jest 
również spłata kredytu zaciągniętego na 
realizację zadania „Budowa kompleksu 
szkolnego na potrzeby nauczania podstawowe-
go i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim 
w Solcu Kujawskim” (umowa  forfaitingowa - 
wykup wierzytelności) – 467.772 zł.

Ponadto z budżetu gminy w ramach 
wydatków majątkowych udzielone zostaną 
dotacje na: 

- uruchomienie przeprawy promowej przez 
Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego 
i Czarnowa – 53.490 zł,

- ograniczenie niskiej emisji poprzez 
wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami 
stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych 
na terenie Gminy Solec Kujawski - 60.000 zł.

 

  

DOCHODY
112.545.776,72 zł

ROZCHODY
5.178.896 zł

PRZYCHODY
2.895.623 zł

WYDATKI
110.262.503,72 zł

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informacje dotyczące budżetu gminy można znaleźć również na https:// 

soleckujawski.budzetyjst.pl/. Tam znajdują się zawsze aktualne dane, wynika-
jące ze zmian uchwalanych podczas sesji rady miejskiej.

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Wydatki w latach 2020 – 2022
   wykonanie 

planu za 2020
plan na 2021 plan na 2022

Wydatki ogółem

 

100.782.698,59

 

124.490.836,05 110.262.503,72
Wydatki bieżące, w tym:

 

86.175.936,32

 

96.201.708,05 81.564.703,72
Wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń

 

31.490.267,19

 

33.039.735,13 33.893.523,00

Dotacje

 

7.612.787,82

 

7.982.805,00 8.875.015,00
Wydatki na obsługę

 
długu

 
411.157,50

 
489.000,00 450.000,00

Wydatki z tytułu poręczeń
 

i gwarancji
 

0,00
 

917.135,00 908.365,00
Wydatki majątkowe, w tym:

 
14.606.762,27

 
28.289.128,00 28.697.800,00

Inwestycje  13.147.091,23  26.834.290,00 28.116.538,00
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