Protokół nr 3/05/2015
z zebrania Rady Osiedla
w dniu 11.05.2015r.
1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawy bieżące.
a) wysłano pismo do Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej odnośnie bezpieczeństwa na osiedlu.
b) w dniu 21 kwietnia 2015 r. obchód terenów należących do Gminy Trzebinia przez członków Rady Osiedla .
c) zaproszono na zebranie Rady Osiedla  administrator p. Jadwigę Zając .
d) w dniu 29.04.2015r. spotkanie Rady Osiedla z przedstawicielami Urzędu Miasta p. Piotrem Wartalskim i p.Michałem Walczykiem, omówiono plany dotyczące miejsca rekreacyjnego na osiedlu.
e) ogłoszenie Urzędu Miasta dotyczące wyjazdu dla dzieci i wychowawców do Francji.
f) odpowiedź Przewodniczącej Rady Miasta w sprawie wniosków wniesionych przez Radę Osiedla  w dniu 13.04.2015r.
g) uchwała dotycząca przeznaczenia z rezerwy budżetowej kwoty 4000 złotych na wyposażenie miejsca rekreacyjnego/ grillowego/ na osiedlu.
h) na prośbę p. Agaty Rejdych stronę internetową z p. Tomaszem Kobiereckim będzie prowadził p. Andrzej Muciek
i) pismo Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini, dotyczące udostępnienia dla mieszkańców nauki posługiwania się komputerem.
j) pismo Urzędu Miasta dotyczące wiosennej akcji szczepienia p/wściekliźnie lisów.
k) pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini dotyczące „Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych”
3. Sprawy do omówienia.
a) uchwała dotycząca przeznaczenia z rezerwy budżetowej kwoty 4000 złotych na wyposażenie miejsca rekreacyjnego/ grillowego/ na osiedlu.
b) uchwała dot. przeznaczenia kwoty 200 złotych z pieniędzy przeznaczonych na Dzień dziecka 2015, na Festyn z Okazji Dnia Matki i Dziecka, który odbędzie się 30 maja 2015r.
c) końcowe ustalenia Dnia Dziecka.
d) nauka chodzenia z kijkami w dniu 15.05.2015 r. godz.17.00, spotkanie z p. Andrzejem Pypno.
e) ankieta dla mieszkańców przygotowana przez p. Teresę Celarek, skierowana do mieszkańców.
4. Dyskusja. 
5. Wnioski.

ad.1. Zebranie prowadziła Teresa Jarczyk, osób obecnych 13, nieobecne 2 osoby.
ad.2. Sprawy bieżące.
Członkowie Rady Osiedla zapoznali się ze sprawami zawartymi w punkcie" sprawy bieżące".
ad.3.Sprawy do omówienia
ad. a) Rada Osiedla podjęła uchwałę dotyczącą przeznaczenia kwoty 4000 złotych ze środków pieniężnych rezerwy budżetowej, tj. kwoty 7638 złotych, na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
ad. b) Rada Osiedla jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia kwoty 200 złotych na Festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka. Kwota została ujęta ze środków pieniężnych 2000 złotych przeznaczonych na Dzień Dziecka 2015.
ad. c) Ustalono obsadę osób, które pomogą w Dniu Dziecka organizatorom zawodów sportowych.
ad. d) Rozwieszono informację o pierwszym spotkaniu grupy "nordic walking".
ad. e) Podjęto pod głosowanie ankietę przygotowaną przez p. Teresę Celarek. Ankieta nie będzie przeprowadzana. Za przeprowadzeniem ankiety były 2 osoby, przeciw 11 osób.
ad. 4) Dyskusja
 Dyskutowano na tematy związane z osiedlem.
ad. 5) Wnioski
 a) wniosek o dokończenie prac związanych ze ścieżką koło figurek i ławek, oraz zasianie trawy na zniszczone podczas montowania siłowni pasy zieleni.
b) wniosek o usunięcie 1 suchego modrzewia koło placu zabaw, usunięcie akacji przed sklepem „Grażyna”, oraz przed sklepem „Żabka”, także usunięcie powalonego drzewa zza ogrodzenia śmietnika /okolice kotłowni/.
c) wniosek do Burmistrza Miasta Trzebini o zapewnienie pomieszczenia dla Rady Osiedla z przeznaczeniem na zebrania członków rady / przesłano pismo/.
Następne zebranie w dniu 08 czerwiec 2015 r.

					Protokołowała:  Teresa Jarczyk






