Protokół nr 5/2019
z posiedzenia Rady Osiedla „Zasole” w dniu 07.05.2019r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad
2. Omówienie przygotowań do festynu z okazji Dnia Dziecka
3. Informacje Przewodniczącego Zarządu.
4. Zmiany Regulaminu Klubu Seniora „Krokus”
5. Opinia w sprawie likwidacji kiosków obok SP 5 i budowy miejsc na odpady.
6. Wnioski inwestycyjne na 2020 rok
7. Uzgodnienie miejsca i terminu wycieczki wakacyjnej.
8. Omówienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych Osiedla Zasole.
9. Opinia w sprawie projektu nowego Statutu Osiedla Zasole.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski
11. Zamknięcie posiedzenia

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

Ad. 2
Omówiono stan przygotowań do festynu z okazji Dnia Dziecka.

Ad.3.
Przewodniczący Zarządu przedstawił informacje o pismach przychodzących
i wychodzących z ostatniego miesiąca.

Ad.4
Przewodniczący Zarządu Osiedla przedstawił propozycję zmian do Regulaminu Klubu
Seniora „Krokus”. Zmiany dotyczą w procedury wyboru Zarządu Klubu i osób na
poszczególne funkcje w Klubie.
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Głosowanie:
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.

Ad.5
Postanowiono zorganizować wizję w terenie dot. ustalenia szczegółów i zobowiązano
Zarząd do podjęcia decyzji w tej sprawie.
Głosowanie:
za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Ad.6
Zaproponowano wnioski inwestycyjne na 2020 rok. Każdy kto będzie miał jeszcze jakiś
wniosek zgłosi go do Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Zgłoszono m.in. modernizacje
lamp, wymiany ławek, zagospodarowania Bulwarów, itd.

Ad.7
Postanowiono, aby nie organizować wycieczki, chyba, że Zarząd uzna to za zasadne,
to wycieczkę zorganizować do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.
Głosowanie:
za – 11, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0.

Ad.8
Omówiono

bezpieczeństwo

na

ulicach

powiatowych.

Poruszono

problem

planowanego dojazdu do powstającego Centrum Obsługi Podróżnych przy PM A-B –
zasugerowano, aby dojazd był tylko od ulicy Legionów; zwrócono uwagę również na brak
standardów przejścia wyniesionego na ulicy Orłowskiego; brak przejścia dla pieszych przy
Osiedlowym Domu Kultury.

Ad.9
Przewodniczący Zarządu przedstawił propozycję zmian jakie zostały przygotowane
przez Urząd Miasta. Pan Mieczysław Wójtowicz wyraził oburzenie, że taki projekt
przedstawiany jest dopiero na koniec kadencji Rady. Zaproponowano zmiany dot.:


Zmiany granic osiedla poprzez włączenie do Zasola ulic: Wałowej, Krótkiej, Wilkosza
i Sikorskiego,
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Określenie szczegółowego o to jest nieobecność usprawiedliwiona , a co to jest
nieobecność nieusprawiedliwiona,



Wykreślić §7 pkt 5

Głosowanie:
za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Przewodnicząca Rady Osiedla podziękowała wszystkim za działalność na rzecz
Osiedla z okazji zakończenia kadencji Rady Osiedla.
Termin spotkania Rady ustalono na dzień 12.06.2019r. godz. 17.00.
Na tym protokół zakończono.
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