Protokół nr 8/2017
z posiedzenia Rady Osiedla „Zasole” w dniu 04.07.2017r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad
2. Zadania w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli.
3. Informacje Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
4. Omówienie propozycji zmian w Statutach Rad Osiedli.
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia

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

Ad.2
Na posiedzenie Rady przybyli Pani Joanna Brania i Pan Andrzej Gworek –
przedstawiciele Straży Miejskiej w Oświęcimiu.
Pan Andrzej Gworek zwrócił uwagę na pewne nieścisłości jakie wynikają
z umieszczenia kamer jakie zaproponowała Rada. Gdyż najpierw jest jedna lokalizacja, apotem
inna, i sam już nie wie, które są właściwe.
Przedstawiciele Rady przypomnieli dlaczego taka zmiana w czerwcu nastąpiła, tj. brak
możliwości montażu kamer ze względu na negatywna opinię Straży Miejskiej.
Pan Gworek stwierdził, że przy ul. Polnej jest problem tui oraz problem z zasięgiem na
parkingu przy Przychodni Rejonowej nr 4.
Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, iż Administracja Osiedla jest za. Natomiast
pani Elżbieta Szczygieł poinformowała, że ma inne informacje w tej sprawie.
Pani Brania poinformowała, iż przy Przychodni będzie wymieniona kamera stara na
nową. Natomiast przy ul. Jana Pawła II nie da się zakonotować ze względów technicznych.
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Pani Przewodnicząca wyraziła swoje zdanie na temat kamery przy ul. Jana Pawła II.
Nie chodziło, aby monitować teren kościoła, tylko teren przyległy do płotu i zbierające się
osoby przy ul. Jana Pawła II.
Zaproponowano, aby starą kamerę przy PR 4 przenieść na drugą stronę budynku.
Po dyskusji ustalono, iż kamery zostaną zamontowane: skrzyżowanie ul.
Obozowa/Polna, Przychodnia Rejonowa nr 4 (wymiana na nową).
Głosowanie:
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0
Pan Henryk Grzybek zwrócił, uwagę że od 6 miesięcy czekamy na zmianę ustawienia
znaku przy ul. Polnej.
Pani Komendant zaproponowała, aby napisać pismo w tej sprawie.
Pan Andrzej Gworek dodał, iż realizacja montażu kamer będzie koło miesiąca września.

Ad.3
Przewodniczący Zarządu Osiedla poinformował, o pismach jakie wpłynęły do Rady
Osiedla:
1. Dot. ustawienia koszy na śmieci przy ulicy Cynkowej,
2. Dot. remontu ulicy Orzeszkowej i Prusa,
3. Dot. wykoszenia terenu dawnej bocznicy przy ul. Leszczyńskiej
Poinformował także, iż Rada Osiedla złożyła wnioski inwestycyjne do budżetu miasta
na rok 2018.

Ad. 4
Propozycje zmian w Statutach Rad Osiedli postanowiono przenieść na wrzesień.

Ad. 5
Pan Mieczysław Wójtowicz zwrócił na problem choinki. Zaproponował, aby zwrócić
się do UM Oświęcim o nasadzenie nowego drzewka. Poinformował także, iż rozmawiał
z Panem Witoldem Figlem w sprawie funkcjonowania opieki nocnej i świątecznej w
Przychodni Rejonowej nr 4 w Oświęcimiu. Zapytał także o pracach komisji inwentaryzacyjnej
w Klubie Seniora „Krokus”.
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Pan Jerzy Poniedziałek poinformował, iż choinka zostanie nasadzona w przyszłym
roku, gdyż teraz już się nie przyjmie, zgodnie z informacją z UM Oświęcim. Poinformował
także, iż inwentaryzacja w Klubie Seniora odbyła się bez problemu.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż UM Oświęcim zwrócił się z pismem do Pana
Tomasza Migdał w sprawie działalności w Radzie Osiedla.
Pan Jerzy Poniedziałek poinformował o spotkani w Radzie Osiedla „Stare Miasto” w
sprawie nowych statutów.
Pan Mieczysław Wójtowicz zaznaczył, aby w nowych statutach zaakcentować czy praca
w Radzie jest społeczna czy tez płatna. Pan Wójtowicz stoi na stanowisku, że praca ta powinna
być całkowicie społeczna.
Termin następnego posiedzenia ustalono na dzień 05.09.2017r. na godz. 17.00
Na tym protokół zakończono.
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