Protokół nr 11/2017
z posiedzenia Rady Osiedla „Zasole” w dniu 03.10.2017r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad
2. Zaprzysiężenie nowego Członka Rady Osiedla.
3. Informacje Przewodniczącego Zarządu.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia

Obecni:
Według listy obecności.
Przewodnicząca Rady Osiedla otwarła posiedzenie i na podstawie listy obecności
stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2
Pan Krystian Grabowski złożył ślubowanie przed Radą Osiedla „Zasole”.

Ad. 3
Przewodniczący Zarządu przedstawił informacje o pismach wychodzących:
1. Dot. Pani Brombosz
2. Dot. Przychodni Rejonowej nr 4
3. Dot. przejścia dla pieszych i strefy zamieszkania na ul. Orłowskiego
4. Dot. remontu ul. Orłowskiego
5. Dot. przeciekania dachu w siedzibie Rady
6. Dot. organizacji Mikołaja w SP 7
7. Dot. monitoringu przy ul. Orląt Lwowskich, Jana Pawła II, Chodniki
8. Dot. płotu placu zabaw przy ul. Pileckiego
9. Dot. SIRO
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację o pismach przychodzących:
1. Dot. progów ul. Krzywej
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2. Odp. na pismo w sprawie Pani Brombosz – został naprawiony
3. Odp. z SP 7 – zgoda na organizację spotkania z Mikołajem
4. Odp. w sprawie przejścia ul. Orłowskiego – zostanie opracowany projekt organizacji
ruchu
5. Odp. w sprawie remontu ul. Orłowskiego – należy kontaktować się z UM Oświęcim
Inne informacje:
1. W dniu 28.09 zorganizowane wycieczkę na grzyby – rozliczona.
2. W dniu 21.10 planowana jest wycieczka na termy do Chochołowa:


Autobus – 1 200,00 zł (pan Pieczka) – najtańszy dostępny



Bilety: do 13 lat – 30 zł; 14 – 16 lat – 39 zł; dorośli – 53 zł; senior (pow. 60l) –
39 zł

3. Spotkanie z Mikołajem odbędzie się 02.12 w Szkole Podstawowej nr 7. Szkoła zapewni
ok. 10 wolontariuszy. Na tą chwilę Jupilandia nie przedstawiła kosztów wynajmu
urządzeń. Koszt paczki wyceniono na 15 zł. Zapisy dzieci urodzonych w latach 2007 –
2014. Osoby niepełnosprawne wykraczające zakres wiekowy nie będą zapisywane
ekstra.
Pani Grażyna Piechowicz – Knaś wyraziła zdanie, iż nie zgadza się z tym, iż dzieci
niepełnosprawne nie będą brane pod uwagę.
Po dyskusji ustalono, iż tylko dzieci urodzone w latach 2007 – 2014 będą brane pod
uwagę. Natomiast na imprezę może wejść każde dziecko. Zapisy tylko i wyłącznie 09.11 od
godz. 17.00 – 19.00.
Pani Grażyna Piechowicz – Knaś poinformowała, iż MSM „Budolwnaka” przekazuje
1 000 zł na zadanie Spotkanie z Mikołajem i Wigilię dla starszych i samotnych. Postanowiono
przeznaczyć te środki na wynajem dmuchawców na Spotkanie z Mikołajem.
4. Wigilia dla starszych i samotnych rozesłano ofert do Restauracji Skorpion, La Rossa,
A la Carte.
5. Poinformowano o spotkaniu w Straym Mieście dot. nowych statutów, iż nie będzie
zmiany nazw z osiedla na dzielnice, itp.
6. Został uiszczona opłata za stronę internetową w wysokości 240 zł.
7. W dniu 18.10.2017r. odbędą się prażone w Restauracji Targowa wszystkich Rad
Osiedli. Koszt to 15 zł. Chętni mogą się zgłaszać do PZO.
Ad. 4
Pani Janina Poleńska zapytała, co stało się z talonami na torty od Piekarni Piskorek.
PZO poinformował, iż zostały przekazane do Klubu Seniora.
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Pan Józef Wiśniowski przedstawił poprawiony plan działania Klubu Seniora. Pani
Grażyna Piechowicz – Knaś miała nadzieję, iż będzie to miało formę pewnej rozpiski, typu
repertuar. Co i kiedy będzie się działo.
Pan Krystian Grabowski zapytał kto z tego Klubu korzysta. PZO poinformował, iż
bardzo wiele osób.
Pan Józef Wiśniowski zawnioskował o zakup warnika dla Klubu Seniora.
Pan Jerzy Poniedziałek zawnioskował o zakup telewizora dla Klubu Seniora.
Pani Grażyna Piechowicz – Knaś zawnioskowała o zakup laptopa na potrzeby Klubu
Seniora.
Wnioski zostaną rozpatrzone w przypadku oszczędności w tym roku lub przy
planowaniu na następny rok.
Pan Józef Wiśniowski poinformował, iż Urząd Miasta uzgadniał z nim zakup kolumny
wraz z DVD.
Pan Michał Chrzan poinformował, iż na dyżurze został złożony wniosek o wsparcie
finansowe festynu organizowane przez Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 5.
Termin następnego posiedzenia ustalono na dzień 07.11.2017r. godz. 17.00.
Na tym protokół zakończono.
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