Protokół nr 1/2018
z posiedzenia Rady Osiedla „Zasole” w dniu 10.01.2018r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad
2. Informacje Przewodniczącego Zarządu.
3. Plan rzeczowo – finansowy na 2018 rok.
4. Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli na 2018 rok.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia

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

Ad. 2
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017r. W
trakcie roku odbyło się 15 posiedzeń, wystosowano 48 pism oraz zaproszenia. PZO
podziękował za pracę wszystkim Członkom Zarządu. Z SIRO pozostało kilkanaście złotych,
natomiast z planu rzeczowo – finansowym 34,00 zł
Przewodniczący Zarządu przedstawił informacje o pismach przychodzących:
1. Dot. wyburzenia boksów przy ul. Więźniów Oświęcimia 10
2. Dot. SIRO na 2018 rok – 55 997 zł
3. Dot. planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok – 15 454,90 zł
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację o pismach wychodzących:
1. Dot. podziękowań dla Akademii Radości
Przewodniczący

Zarządu

podsumował

organizację

spotkania

wigilijnego.

Poinformował, iż na jednym z dyżurów obecny był Pan Andrzej Bojarski oraz Pani Anna
Kołodziej w celu odbycia wizji dot. oświetlenia osiedla Zasole. Uznali, iż oświetlenie jest nie
wystarczające i podejmą kroki w tej sprawie.
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Pan Henryk Grzybek poruszył temat sygnalizacji świetlnej na ul. Obozowej –
przypomniał, iż władze poprzedniej kadencji powiatu zobowiązały się do ich wymiany.

Ad. 3
Przewodniczący Zarządu przedstawił propozycję Zarządu dot. planu rzeczowo –
finansowego na 2018r., kwota 15 454,90 zł
1. Festyn dla dzieci

3 000,00 zł

2. Wycieczka dla dzieci

700,00 zł

3. Wycieczka dla Klubu Seniora

1 000,00 zł (2 x 500,00 zł)

4. Wyjazd na grzyby dla Klubu Seniora

800,00 zł

5. Wyjazd na grzyby dla Rady Osiedla

800,00 zł

6. Spotkanie z Mikołajem

3 600,00 zł

7. Spotkanie Wigilijne

3 600,00 zł

8. Dzień Seniora dla Klubu Seniora

354,90 zł

9. Festyn integracyjny dla SP 5

800,00 zł

10. Festyn integracyjny dla SP 7

800,00 zł

Pani Elżbieta Szczygieł nie ma uwag, tylko mieszkańcy pytają o wyjazdy na termy. PZO
odpowiedział, iż wyjazdy na termy ostatnimi czasy stały się nie popularne, mało chętnych.
Pan Henryk Grzybek zwrócił uwagę na kwoty przeznaczone na festyn i Mikołaja,
zapytał co to jest Dzień Seniora i czy wyjazd na grzyby dla KS jest tylko dla osób z klubu czy
wszystkich. PZO poinformował, iż członkowie klubu sami sobie organizują Dzień Seniora i
kwota ta jest przeznaczona na artykuły spożywcze. Pan Henryk Grzybek zaproponował, aby
pieniądze z Dnia Seniora przeznaczyć na Festyn dla dzieci.
Pan Mieczysław Wójtowicz zastanawia się nad połączeniem festynów. Generalnie bez
uwag.
Pan Krystian Grabowski proponuje się obniżyć po 300 zł z festynów dla SP 5 i SP 7
i przeznaczyć to na festyn osiedlowy. Po dyskusji wycofał wniosek.
Pan Michał Chrzan zastanawia się nad sensem organizacji 3 festynu może lepiej
przeznaczyć część środków na spotkanie z Mikołajem i festyny dla szkół. PZO przedstawił
propozycję z OCK.
Pani Stanisława Pędziwiatr – tak jak Zarząd.
Pan Józef Wiśniowski – proponuje nie zmniejszać środków z Dnia Seniora.
Pani Janina Poleńska – szkoły powinny zaprosić wszystkich członków Rady.
Pan Adam Zubel – szkołą proponuje dać na usługi.
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Pani Małgorzata Janik nie wnosi uwag.
Pan Jerzy Tobiasz nie wnosi uwag.
Pani Zofia Caputa nie wnosi uwag.
Wnioski:
Przeznaczenie kwoty 354,90 zł na Spotkanie z Mikołajem
Głosowanie:
za – 2, przeciw – 7, wstrzymujących się – 4.
Organizacja grzybów Radę Osiedla i Klub Seniora
Głosowanie:
za – 10, przeciw – 2, wstrzymujących się – 1.
Całość:
Głosowanie:
za – 10, przeciw – 1, wstrzymujących się – 2.

Ad. 4
Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli kwota 55 997,00 zł
Zarząd proponuje:
1. Zakup tablic ogłoszeniowych (przy sklepie Delicje, na rogu Krętej i Garbarskiej)
2. Doposażenie placów zabaw (Pileckiego, Krzywa, Powstańców Śląskich)
3. Wykonanie nasadzeń na ulicy Pileckiego
4. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7
5. Wykonanie projektu światłowodu (ul. Chodniki/Kilińskiego/Jana Pawła II)
Pani Elżbieta Szczygieł zastanawia się nad sensem światłowodu i placem zabaw przy
SP 7. Proponuje upiększyć osiedle elementami np. świetlnymi.
Pan Henryk Grzybek proponuje przeznaczyć środki na doświetlenia osiedla.
Pan Mieczysław Wójtowicz nie zgadza się z wnioskiem dot. projektu światłowodu oraz
nasadzeń na ul. Pileckiego. Proponuje zakup 5 – 6 komputerów dl a Klubu Seniora.
Pan Krystian Grabowski nie zgadza się na wykonanie nasadzeń oraz projekt
światłowodu.
Pan Michał Chrzan nie zgadza się na projekt światłowodu
Pani Stanisława Pędziwiatr nie wnosi uwag.
Pan Józef Wiśniowski jest za doświetleniem, przeciw pomysłowi komputerom dla KS.
Pan Adam Zubel nie zgadza się na projekt światłowodu, jest za doświetleniem.
Pani Małgorzata Janik zastanawia się nad sensem doposażenia placu zabaw przy SP 7.
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Pan Jerzy Tobiasz nie wnosi uwag.
Pani Zofia Caputa nie będzie się wypowiadała w tym temacie, skoro wszyscy
rozmawiają.
Po dyskusji ustalono następujące wnioski:
1. Zakup tablic ogłoszeniowych – za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1,
2. Doposażenie placów zabaw: Pileckiego, Szkoła Podstawowa nr 7, Powstańców
Śląskich, Krzywa – za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0,
3. Wykonanie nasadzeń na ul. Osiedle rtm. Pileckiego – za – 6, przeciw – 3,
wstrzymujących się – 3,
4. Doświetlenie osiedla poprzez zakup nowych świetlówek typu LED, lamp, kloszy – za
– 11, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1.
Głosowanie całość:
Za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Ad. 5
Plan zagospodarowania przestrzennego ul. Obozowa. Bo dyskusji Rada wnioskuje
o utrzymanie przejścia

między ulicą Obozową a Więźniów Oświęcimia i Powstańców

Warszawy przez teren szkół. Nie utrzymanie przejścia prowadzić może w perspektywie czasu
do dewastacji ogrodzenia. Jednocześnie utrudni to dostęp mieszkańców do sklepów.
Głosowanie:
Za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
PRO Janina Poleńska poinformowała o wpłynięciu pisma od Pani Elżbiety Szczygieł
dot. odwołanie jej ze składu Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miasta Oświęcim. PRO
odczytała stosowny fragment protokołu z posiedzenia Rady. Pani Elżbieta Szczygieł
zawnioskował o odpowiedź na piśmie.
PRO Janina Poleńska poinformowała o notatce służbowej podpisanej przez Panią
Elżbietę Szczygieł dot. paczek mikołajkowych, które pozostały w radzie. PZO poinformował,
iż kontaktował się z Panią, która nie wnosi żadnych pretensji, że nie wydano jej wtedy paczki.
Natomiast jeżeli chodzi o 2 pozostałe paczki to pod jednym adresem taka osoba w ogóle nie
mieszka, natomiast pod drugim nikt nie odbiera i nie otwiera. Proponuje przekazać paczki do
Akademii Radości. Pan Henryk Grzybek proponuje, aby wsadzić to do jednej reklamówki i tak
przekazać.
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Ustalono zorganizować spotkanie noworoczne Rady składkowe 17 stycznia w
Restauracji A la carte w cenie 20,00 zł. Alkohol we własnym zakresie. Pan Henryk Grzybek
poinformował, iż nie da rady być ze względu na pracę. Pani Elżbieta Szczygieł również
poinformowała, iż nie da rady być. .
niu pisma do UM Oświęcim.
Termin następnego posiedzenia ustalono na dzień 06.02.2018r. godz. 17.00.
Na tym protokół zakończono.
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