Protokół nr 6/2017
z posiedzenia Rady Osiedla „Zasole” w dniu 06.06.2017r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad
2. Podsumowanie festynu z okazji Dnia Dziecka
3. Informacje Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Zasole”
4. Zmiana planu rzeczowo – finansowego na 2017r.
5. Omówienie propozycji zmian w Statutach Rad Osiedli
6. Ustalenie terminu i miejsca wycieczki w trakcie wakacji.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie posiedzenia
Obecni:
Według listy obecności.
Przewodnicząca Rady Osiedla otwarła posiedzenie i na podstawie listy obecności
stwierdziła prawomocność obrad.
Ad.1
Pan Henryk Grzybek przekazał, iż Pani Elżbieta Szczygieł poprosiła go
o usprawiedliwienie nieobecności ze względu na przebywanie w tym czasie na rehabilitacji.
Ad.2
Przewodniczący Zarządu podsumował organizację festynu z okazji Dnia Dziecka.
Pozostało środków finansowych w wysokości 393,59 zł.
Poruszono kwestię wyłączenia fontanny, aby na przyszłość jej nie wyłączać. Zwrócono
także na fakt pobierania balonów poza kolejnością przez organizatorów. Postanowiono także,
aby w przyszłości była jedna osoba odpowiedzialna za imprezę.
Ad.3
Wpłynęły odpowiedzi na pismo w sprawie wycięcia topoli, likwidacji płotu przy
parkingu przy ul. Więźniów Oświęcimia, w sprawie funkcjonowania Sports Bar (postanowiono

umieścić odpowiedź na stronie internetowej). Ławki w międzywale – brak odpowiedzi
z RZGW.
Ad. 4
Rada podjęła decyzję w sprawie podziału zadania organizacja wycieczki przez Klub
Seniora na dwie imprezy z kwotami po 500,00 zł.
Głosowanie:
za – 8, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0
Ad. 5
PZO poinformował, iż w siedzibie Rady Osiedla „Stare Miasto” odbywają się spotkania
Przewodniczących Rad i Zarządów w sprawie opracowania zmian do statutów rad osiedli. PZO
przedstawił propozycję z prośba zaznajomienie się z nią i zgłoszeniem ewentualnych uwag
i propozycji. Temat szerzej będzie pomówiony na następnym posiedzeniu Rady.
Ad. 6
Postanowiono, iż wycieczka odbędzie się 02.08.2017r. do Parku Rozrywki „Rabkoland”
w Rabce Zdrój. Zapisy od 06.07. podczas dyżurów w Radzie Osiedla.
Z ramienia Rady na wycieczkę udadzą się Jerzy Poniedziałek i Janina Poleńska. Inne
osoby mile widziane.
Ad.7
Pan Mieczysław Wojtowicz zaproponował, aby w dniu 05.09.2017r. na posiedzeniu
Rady omówiony został temat funkcjonowania Klubu Seniora „Krokus” z nowymi władzami.
Głosowanie:
za – 8, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0
Następne posiedzenie odbędzie się 04.07.2017r. o godz. 17.00
Na tym protokół zakończono.

