Protokół nr 10/2017
z posiedzenia Rady Osiedla „Zasole” w dniu 12.09.2017r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad
2. Losowanie Członka Rady Osiedla „Zasole”
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski
4. Zamknięcie posiedzenia

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

Ad.2
Pan Mieczysław Wójtowicz zapytał Przewodniczącą Rady Osiedla, kto jest osoba
zwołującą ta Radę? Kto złożył wniosek o zwołanie posiedzenia?
Pani Janina Poleńska wyraziła swoja opinię na ten temat oraz na działania
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, że jej się nie podoba taka praca, że ktoś sobie sam
organizuje i załatwia sprawy.
Pan Jerzy Poniedziałek stwierdził, iż kontaktował się w tej sprawie z Panią Janik
ponieważ Pani Przewodnicząca była na wyjeździe. I posiedzenie zostało zwołane na wniosek
Zarządu.
Pan Mieczysław Wójtowicz zapytał co stało się z tymi osobami, które powołała Rada
jako swoich przedstawicieli do komisji wyborczej?
Pani Janina Poleńska powiedziała, że nic na ten temat nie wie.
Pan Mieczysław Wójtowicz stwierdził, że jeżeli na wniosek Zarządu to chciałby
widzieć ten dokument.
Pan Jerzy Poniedziałek stwierdził, iż była to uchwała ustna.
Pan Mieczysław Wójtowicz poprosił o stosowny dokument.
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Pani Małgorzata Janik wyraził swoja opinie na temat całej sytuacji oraz zapytała jak
wyglądamy w oczach obecnych wśród nas Pań z Urzędu Miasta Oświęcim.
Pan Józef Wiśniowski wyraził podobny pogląd.
Pan Mieczysław Wójtowicz stwierdził, iż zostaliśmy wprowadzeni w błąd.
Pani Janina Poleńska powiedział, że jej też się to nie podoba.
Pan Józef Wisniowski zapytał czy ma być dokument.
Pan Mieczysław Wójtowicz stwierdził, że skoro jest taki dokument to powinien być.
Pan Jerzy Poniedziałek przeczytał protokół z posiedzenia Zarządu z 08.09.2017r.
Następnie głos zabrała Pani Izabela Grubka, która przedstawiła Zarządzenie Prezydenta
Miasta Oświęcim w sprawie powołania komisji wyborczej w celu wylosowania członka Rady
Osiedla.
Pani Wioletta Praciak przedstawiła zasady losowania. Numer 1 to Pan Andrzej
Dziędziel, numer 2 to Pan Krystian Grabowski. Wylosowana osoba będzie ta, która wejdzie do
Rady. Wylosowano pojemnik z karteczką z numer 2.
Pani Janina Poleńska stwierdziła, aby Urząd Miasta Oświęcim poinformował Pana
Grabowskiego o najbliższym terminie posiedzenia Rady Osiedla.

Ad. 3
Pan Jerzy Poniedziałek omówił SIRO. Poinformował, że tuja obok budynku
administracji będzie wycięta. Sprawę tablic opóźnił Urząd Miasta, gdyż po prosu zapomniał.
Zakupione zostaną także kolumna oraz namioty.
Pani Janina Poleńska poinformowała, iż nie będzie brała udziału w wycieczce w dniu
28.09 na grzyby, a bardzo by chciała. Ale nikt z nią nie ustalał terminu.
Pan Jerzy Poniedziałek stwierdził, że Rada zdecydowała, że od tego jest Zarząd.
Pan Mieczysław Wójtowicz wyraził pogląd, iż jemu się nie podoba jak traktuje się Radę.
Od zwołania posiedzeń i prowadzenia jest Przewodniczący Rady. Tylko spotkanie z Mikołajem
oraz spotkanie wigilijne są w dyspozycji Zarządu, a nie wszystko.
Pan Jerzy Poniedziałek przypomniał, że Rada zobowiązała do tego wszystkiego Zarząd,
a Pani Janina ma zły nastrój.
Pani Janina Poleńska stwierdziła, że to on ma zły nastrój.
Na tym protokół zakończono.
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