Protokół nr 13/2017
z posiedzenia Rady Osiedla „Zasole” w dniu 05.12.2017r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad
2. Informacje Przewodniczącego Zarządu.
3. Omówienie przygotowań do „Wigilii dla starszych i samotnych”
4. Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia

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

Ad. 2
Przewodniczący Zarządu przedstawił informacje o pismach przychodzących:
1. Dot. wsparcia festynów w SP 5 i SP 7
2. Dot. zakupu urządzeń do zabaw przy SP 7
3. Dot. posprzątania parkingu przy ul. Więźniów Oświęcimia
4. Dot. oświetlenia przy ul. Kilińskiego – wystąpiono do Orange
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację o pismach wychodzących:
1. Dot. zakupu czajnika
2. Dot. występu Akademii Radości w spotkaniu wigilijnym
3. Dot. zmiany planu rzeczowo – finansowego
4. Dot. oferty na paczki – Lewiatan i PSS Społem
5. Dot. oświetlenia ulic
6. Dot. zamówienia artykułów na potrzeby Rady Osiedla
7. Dot. przekazania odblasków do paczek mikołajkowych
8. Dot. przyjęcia oferty na paczki PSS Społem
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Przewodniczący Zarządu podsumował organizację spotkania z Mikołajem, że
przebiegło bez problemów. Jedyny problem była Jupilandia, która co chwilę zmienia zakres
swojej oferty.

Ad. 3
Przewodniczący Zarządu omówił przygotowania do „Spotkania wigilijnego dla
starszych i samotnych”. Oferta to 40,00 zł od osoby, 15,00 zł od dziecka, czyli 100 x 40,00 zł
+ 20 x 15,00 zł = 4 300,00 zł
Plan rzeczowo – finansowy – 3 600,00 zł. Proponuję się aby dodatkowe środki
otrzymane z UM Oświęcim w wysokości 700,00 zł przeznaczyć na to zadania.
Głosowanie:
za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Początek spotkania o 16.30 – 18 grudnia 2017r. Postanowiono zaprosić Prezydenta
Miasta Oświęcim, Przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim, Prezesa Zarządu MSM
„Budowlanka”, Członka Zarządu MSM „Budowlanka”, Proboszcza Parafii św. Józefa
i Miłosierdzia Bożego.
Poruszono również temat udziału członków Rady na spotkaniu. Do dzisiaj osoby miały
się opowiedzieć czy będą brać udział czy nie. Te osoby, które się nie zdeklarowały zostaną
zastąpione innymi, dla których brakło miejsca.
Pan Mieczysław Wójtowicz wyraził sprzeciw i zaproponował, aby do nieobecnych osób
zadzwonić i ich zapytać. Podczas posiedzenia wykonano telefony do nieobecnych, którzy
potwierdzili swój udział. Pozostałe osoby mają się opowiedzieć do 14 grudnia.

Ad. 4
W związku z oszczędnościami SIRO w wysokości 2 016,00 zł. Zarząd proponuje
zakupić telewizor dla Klubu Seniora. Pani Grażyna Piechowicz – Knaś proponuje zakupić
laptop dla Klubu. Pan Józef Wiśniowski proponuje zakupić warnik. W trakcie dyskusji
zaproponowano zakup ekspresu do kawy.
Głosowanie:
za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Na 2018r. proponuje się w ramach SIRO:
1. 3 sztuki tablic ogłoszeniowych (sklep „Delicje”, Garbarska z Krętą oraz koło Żabki),
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2. Dokonać nasadzeń przy ul. Rtm Pileckiego,
3. Zakup urządzeń na place zabaw (Pileckiego, Powstańców Śląskich, Krzywa oraz SP 7),
Pan Michał Chrzan poinformował, iż złożył zapytanie na sesji w sprawie finansowania
sprzątaczki ze środków SIRO. Odpowiedź Prezydenta Miasta i Sekretarz Miasta była
jednoznaczna, iż nie ma takiej możliwości.
Pan Mieczysław Wójtowicz proponuje zorganizować spotkanie z przedszkolami
i szkołami podstawowymi w sprawie imprez na Zasolu.

Ad. 5
Poruszono temat zmiany formuły spotkania z Mikołajem w 2018r. OCK ma ciekawą
ofertę, więc można np. z niej skorzystać.
Ustalono zorganizować spotkanie noworoczne Rady składkowe w styczniu.
niu pisma do UM Oświęcim.
Termin następnego posiedzenia ustalono na dzień 09.01.2018r. godz. 17.00.
Na tym protokół zakończono.
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