Protokół nr 5/2017
z posiedzenia Rady Osiedla „Zasole” w dniu 09.05.2017r.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad
2. Informacja Prezydenta Miast Oświęcim
3. Informacje Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Zasole”
4. Zmian uchwały dot. SIRO
5. Przygotowanie do festynu „Dnia Dziecka”
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia
Obecni:
Według listy obecności.
Przewodnicząca Rady Osiedla otwarła posiedzenie i na podstawie listy obecności
stwierdziła prawomocność obrad.
Ad.2
Pan Andrzej Bojarski – Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim przedstawił koncepcję
zagospodarowani dalszej części ternu zielonego u zbiegu ulic Więźniów Oświęcimia
i Obozowej. II etap polegać będzie na sadzeniu drzew z różnych stron świata, z których
symbolika nawiązuje do wydarzeń historycznych. Wzdłuż nasadzeń powstanie alejka. Na rogu
parku ustawiony zostanie obelisk upamiętniający rtm. Witolda Pileckiego. W tym roku zostanie
wykonany projekt, a w latach następnych będzie możliwa realizacja. Nasadzenia drzew będą
sukcesywne, ze względu na pozyskiwanie sadzonek.
W trakcie dyskusji członkowie Rady wyrazili aprobatę do planowanych prac.
Pan Jerzy Poniedziałek zapytał dlaczego nie było drugiego odbioru parku i kiedy
zostaną wykonane poprawki. Prezydent odpowiedział, iż ze względu na pogodę musiało to tak
wyglądać, a wszystkie poprawki są na bieżąco zgłaszane i poprawiane.
Pan Jerzy Poniedziałek zwrócił również uwagę, iż na park wjeżdżają samochody np. do
obsługi fontanny. Prezydent odpowiedział, iż zwróci uwagę wykonawcy.
Pan Jerzy Poniedziałek zwrócił również uwagę na brak zaproszenia przedstawicieli
Rady na uroczystości związane z nasadzeniem dębu z miasta Guernica. Prezydent
odpowiedział, że powinno być takie zaproszenie.
Pan Mieczysław Wójtowicz zapytał co z poprawą stanu alei Bartoszewskiego. PZO
odczytał stosowną odpowiedz z Urzędu Miasta Oświęcim.
Pan Mieczysław Wójtowicz zwrócił również uwagę na stan bazy PKS. Prezydent
odpowiedział, iż jest to teren PM A-B i mają na to koncepcje.
Pan Henryk Grzybek zwrócił uwagę na monitoring. Dlaczego straż Miejska nie reaguje?
Zwrócił również uwagę na problem chodnika przy ul. Obozowej. Prezydent odpowiedział, iż

temat chodnika dalej procedowany jest w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Część terenu
już jest przekazana miastu, jednak dopóki nie będzie całości przekazanej miasto nie może
przeprowadzić remontu.
Zastępca Prezydenta Miasta poprosił o wyjaśnienie dot. organizacji Dnia Dziecka
w Parku „Zasole”. Poprosił, aby Rada Osiedla ostatecznie odpowiedziała czego oczekuje od
miasta. Co do organizacji w parku UM jest na tak. Również w sprawie umieszczenia mikro
biblioteki UM jest na tak.
Ad. 3
Przewodniczący Zarządu Jerzy Poniedziałek poinformował o pismach jakie wpłynęły
do Rady Osiedla.
Ad.4
Rada Osiedla ustaliła ostateczne zadania w ramach SIRO:
1. Zakup tablic informacyjnych – ul. Orłowskiego, Więźniów Oświęcimia, os. rtm.
Pileckiego,
2. Zakup i montaż kamer – Polna/Obozowa, przy Przychodni Rejonowej nr 4,
Kilińskiego/Orląt Lwowskich/Jana Pawła II
3. Wykonanie nasadzeń – ul. Kalicińskiego oraz os. rtm. Pileckiego
Głosowanie:
za – 8, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3
Ad.5
Omówiono stan przygotowań do festynu z okazji „Dnia Dziecka”.
Ad.6
Pan Józef Wiśniowski zaproponował likwidację zakładki dot. komentarzy na stronie
internetowej, gdyż w jego opinii służą one tylko do obrażania ludzi.
Głosowanie:
za – 4, przeciw – 6, wstrzymujących się – 1

Następne posiedzenie odbędzie się 06.06.2017r. o godz. 17.00
Na tym protokół zakończono.

