Protokół nr 7/2017
z posiedzenia Rady Osiedla „Zasole” w dniu 19.06.2017r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad
2. Zadania w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli.
3. Wolne wnioski
4. Zamknięcie posiedzenia

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

Ad.2
Przewodniczący

Zarządu

Osiedla

poinformował,

iż

odbył

wizję

lokalną

z przedstawicielem Straży Miejskiej w Oświęcimiu w sprawie kamer. Zakwestionowana
została zasadność usytuowania kamer przy Przychodni Rejonowej nr 4 – ze względu iż nie
będzie spełniać swojej funkcji, gdyż teren jest zbyt duży i nie obejmie wszystkiego, natomiast
kamery przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Orląt Lwowskich, Chodniki, Kilińskiego będzie
obejmowała teren prywatny – parafii św. Józefa.
Członkowie Rady podnosili kwestie ingerencji Urzędu w kompetencje Rady i działania
Rady do decydowania w sprawie realizacji zadań w ramach SIRO. Stwierdzono również, iż
kamery przy ul. Jana Pawła II można tak skierować, aby nie obejmowała terenu parafii, jeżeli
już jest taki wielki problem. Padały przykłady miejsc, gdzie kamery obejmują teren prywatny
i nikt nie robi z tego problemu. Nie zgodzono się również z argumentacja dot. kamery na
Przychodni Rejonowej nr 4, że nie będzie obejmować całego parkingu. Małymi krokami można
ten teren cały objąć w perspektywie czasu.
Pan Henryk Grzybek zaproponował, że skoro jest taki wielki problem z kamerą na PR
4 to proponuje umiejscowić ja na przejście dla pieszych na DK 44 przy zjeździe z Mostu
Jagiellońskiego.

Po burzliwej dyskusji Rada postanowiła przyjąć do realizacji następujące
umiejscowienie kamer:
1. Skrzyżowanie ul. Obozowa i ul. Polna
2. Skrzyżowanie ul. Jana Pawła II, Chodniki, Kalicińskiego i Orląt Lwowskich
3. Przejście dla pieszych na DK 44 (zjazd z Mostu Jagiellońskiego).
Zaproponowano także, aby w piśmie skierowanym do Urzędu Miasta Oświęcim ująć
stwierdzenie o ewentualnych oszczędnościach. Postanowiono, aby w ramach oszczędności
powstałych na zadaniach w ramach SIRO zakupić 3 namioty, które wykorzystywany będzie
podczas festynów oraz zakup kolumny zespolonej wraz z odtwarzaczem DVD na potrzeby
Rady Osiedla i Klubu Seniora.
Głosowanie:
za – 9, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0

ad. 3
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

