Protokół nr 9/2017
z posiedzenia Rady Osiedla „Zasole” w dniu 05.09.2017r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad
2. Informacje Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
3. Funkcjonowanie i plan działania Klubu Seniora „Krokus”
4. Omówienie propozycji zmian w Zarządzeniu dot. SIRO
5. Omówienie propozycji zmian w Statutach Rad Osiedli.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia

Obecni:
Według listy obecności.
Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla Pani Małgorzata Janik otwarła posiedzenie
i na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Na posiedzenie Rady przybył Pan Grzegorz Baranowski, który poruszył problem ulicy
Orłowskiego. W związku z akcja policji, tzn. nakładanie mandatów na przechodniów w
niedozwolonym miejscu, zapytał co na to Rada Osiedla. Zapytał także, czy Rada dysponuje
projektem przebudowy ulicy. Zawnioskował o wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych
i/lub ustanowienie strefy zamieszkania.
Pan Michał Chrzan poinformował, iż w przyszłym roku jest planowany remont ulicy
i wnioskuje, aby Rada wystąpiła do Starostwa Powiatowego o konsultacje projektu.
Pani Elżbieta Szczygieł poinformowała, iż skierowała pismo w imieniu mieszkańców,
aby wprowadzić strefę zamieszkania.
Pan Jerzy Poniedziałek stwierdził, iż Pani Elżbieta Szczygieł nie ma prawa do
reprezentowania Rady Osiedla.
Pan Henryk Grzybek stwierdził, iż każdą uwagę należy wnieść na piśmie do Starostwa.
Pan Grzegorz Baranowski ma nadzieje, iż decyzja będzie tu i teraz co Rada zrobi w tej
sprawie.
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Pan Mieczysław Wójtowicz zwrócił uwagę, iż zgłoszono problem w trybie pilnym, w
temacie bezpieczeństwa mieszkańców. Zasugerował, aby w piśmie do Starostwa zaproponować
konsultacje z wizja lokalną.
Pan Grzegorz Baranowski stwierdził, iż przejścia i strefy i tak się nie da zrobić. Bo
remont w przyszłym roku to nikt teraz nie będzie wydawał pieniędzy.
Rada postanowiła zwrócić się powiatu o wykonanie przejścia i/lub strefy zamieszkania
oraz o przesłanie projektu do konsultacji.
Głosowanie:
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0
Następnie Pani Teresa Brombosz z ul. Szarych Szeregów zwróciła się do Rady
z problemem nierówności powstałych na chodniku obok sklepu BIGA. Doznała tam wypadku.
Rada postanowiła wystąpić z pismem do MSM „Budowlanka” o naprawę chodnika.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Osiedla poinformował, o pismach jakie wpłynęły do Rady
Osiedla:
1. Dot. pana Tomasz Migdał
2. Dot. dodatkowych kursów MZK – należy konkretne uzasadnienie (Pan Mieczysław
Wójtowicz zobowiązał się do napisania projektu pisma)
3. Dot. progów na ulicy Krzywej – wystąpić ponownie
4. Dot. ustawienia przenośnej ubikacji w parku „Zasole” – zadanie zostanie rozważone w
projekcie budżetu na 2018r.
Wpłynęła także petycja mieszkańców ulicy Krzywej o doposażenie placu zabaw przy
budynku 5-7
Głosowanie:
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1
PZO poinformował także o realizacji zadań w ramach SIRO oraz o realizacji wycieczek
przez Rade Osiedla i Klub Seniora.

Ad. 3
Pan Józef Wiśniowski przedstawił plan działania Klubu Seniora „Krokus”, który
stanowi załącznik do protokołu.
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Pan Mieczysław Wójtowicz stwierdził, iż zasady są słuszne i żelazne, ale nie w takim
czasie. Zaproponowała, aby plan stworzyć temat – termin – osoba odpowiedzialna.
Pan Józef Wiśniowski stwierdził, iż plan zostanie poprawiony.

Ad. 4
Pan Jerzy Poniedziałek omówił propozycje zmian w Zarządzeniu dot. SIRO.
Głosowanie:
za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0

Ad. 5
Propozycje zmian w Statutach postanowiono zostawić przedstawicielom Rad
spotykających się wspólnie.

Ad. 6
Wyjazd na Grzyby – przedstawiciele Rady Osiedla Pani Zofia Caputa i Pan Józef
Wiśniowski. – termin ustali Zarząd.
Wyjazd na termy do Chochołowa – 21.10 – przedstawiciele Pan Jerzy Poniedziałek
i Pan Adam Zubel.
Spotkanie z Mikołajem – 02.12 w Szkole Podstawowej nr 7.
Spotkanie Wigilijne – 18.12
Pan Jerzy Tobiasz poruszył problem zalanego dachu w siedzibie Rady Osiedla. –
wystąpić z pismem do ZBM.
Poruszono także problem opieki nocnej i świątecznej w Przychodni Rejonowej nr 4
w Oświęcimiu. Pan Mieczysław Wójtowicz oraz Pani Elżbieta Szczygieł poinformowali, iż
wystąpili pod koniec sierpnia do Prezydenta Miasta z zapytaniem dot. funkcjonowania opieki
nocnej i świątecznej opieki w PR 4 w związku ze zmianą przepisów. Do dziś nie otrzymali
odpowiedzi. W toku dyskusji ustalono, iż Pan Mieczysław i Pani Elżbieta udadzą się jutro do
Urzędu i zapytają co w tej sprawie, czy już jest jakaś odpowiedź. Gdy takiej odpowiedzi nie
będzie to zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami Miasta
i Powiatu w Szkole Podstawowej nr 5 w najbliższy poniedziałek lub wtorek.
Głosowanie:
za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0
Do komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów kandydata do Rady Osiedla
wytypowane zostały Pan Jerzy Poniedziałek oraz Pani Stanisława Pędziwiatr.
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Pan Mieczysław Wójtowicz poruszył także temat funkcjonowania placów zabaw na
terenie osiedla. Zwrócił problem wytarcia podłoża pod huśtawkami i urządzeniami.
Zasugerowano, aby wysypać tam korę lub umieścić specjalną matę.
Termin następnego posiedzenia ustalono na dzień 03.10.2017r. na godz. 17.00
Na tym protokół zakończono.
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