Protokół nr 3/2019
z posiedzenia Rady Osiedla „Zasole” w dniu 04.03.2019r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad
2. Informacje Przewodniczącego Zarządu.
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
Na posiedzenie Rady przybyli przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr
5 w Oświęcimiu w sprawie braku dofinansowania festynu rodzinnego organizowanego przez
Szkołę – Pani Sylwia Stachura oraz Pani Agnieszka Kęska.
Przewodniczący Zarządu przedstawił informacje o pismach przychodzących
i wychodzących z ostatniego miesiąca.
Pismo dot. nazwania nazwy ronda u zbiegu ulic Kolbego, Legionów Rondo im.
Heleny Stupki. Rada Osiedla postanowiła podtrzymać wcześniejszą decyzję dot. nazwania
tego ronda im. Ireny Konicznej jednocześnie wyrażając negatywną opinie dot.
zaproponowanej nazwy przez Urząd Miasta Oświęcim.
Głosowanie:
za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
W ramach SIRO zadecydowano o zakupie nowych osłon i żarówek LED na ul.
Dworcowej; zakup tablic ogłoszeniowych na ul. Powstańców Śląskich oraz skrzyżowaniu ulic
Krętej z Garbarską; w ramach urządzeń zabawowych zakupione zostaną piaskownica i inne
urządzenie.
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Ad. 3
Ustalono, iż w dniu 18 maja odbędzie się wycieczka do Pacanowa do Europejskiego
Centrum Bajki. Zapisy odbęda się w dniu 12.03.2019r. w godz. 17.00 – 19.00. Koszt
wyjazdu: Normalny – 40 zł, Ulgowy – 35 zł.
Ustalono, iż festyn z okazji Dnia Dziecka odbędzie się 01.06.2019r. Natomiast w dniu
02.04.2019r. odbędzie się spotkanie w sprawie festynu.
Głosowanie:
za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1
Powrócono do tematu dot. braku wsparcia ze strony Rady dofinansowania dla festynu
w Szkole Podstawowej nr 5. Przewodnicząca Rady wyraziła swoje zdanie, iż pieniądze
zostały przyzna szkołom jednorazowo bez gwarancji wspomagania co roku. Nie zgadza się,
aby wspierać szkoły i podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w styczniu. Pani Teresa
Przybylska i Pan Józef Wiśniowski zgodzili się ze zdaniem PRO. Pan Henryk Grzybek
zwrócił uwagę, iż należy odpisać na pisma dot. wsparcia. Pan Jerzy Poniedziałek
przypomniał, iż Rada Osiedla nie była sponsorem, tylko współorganizatorem ubiegłorocznego
festynu.
Termin następnego posiedzenia ustalono na dzień 02.04.2019r. godz. 17.00.
Na tym protokół zakończono.
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