Protokół nr 4 z zebrania Rady Osiedla
w dniu 08.06.2015r.
1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawy bieżące.
a) Pismo Zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zakłócania porządku i ciszy przez osoby zamieszkałe na osiedlu/ odpowiedź na pismo Rady Osiedla z dnia 21.04.2015r./
b) Zawiadomienie Starosty Chrzanowskiego o wyłożeniu projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Gaj, Siersza, Trzebinia, Trzebionka, Wodna, Bolęcin, Czyżówka, Piła Kościelecka, Balin/ zawiadomienie powieszono na tablicy ogłoszeniowej i ogłoszono na stronie internetowej Rady Osiedla/.
c) Wykonanie chodnika przez Zakład Budowlany i Melioracyjny „ZAG-BUD”, przed blokiem nr 1.
3. Sprawy do omówienia.
a) Omówienie przebiegu Dnia Dziecka na osiedlu, zorganizowanego w dniu 01 czerwca 2015 r.
b) Omówienie spotkania zorganizowanego przez powiatową Komisję Ładu i Porządku na którym poruszano problem bezpieczeństwa na osiedlu.
c) W dniu 15.05.2015r, pierwsze spotkanie grupy nordic- walking 
4. Dyskusja. 
5. Wnioski.
Ad.1. Zebranie prowadziła Teresa Jarczyk, obecnych 7 osób/ dołączona lista obecności/.
Ad.2. Sprawy bieżące.
Rada Osiedla omówiła pisma przychodzące oraz prace wykonane na osiedlu. 
Ad.3. Sprawy do omówienia
ad. a) Przewodnicząca Teresa Jarczyk podsumowała przebieg imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka.
ad. b) Pan Włodzimierz Korczyński przedstawił sprawy omawiane na posiedzeniu Powiatowej Komisji Ładu i Porządku, na którym poruszano problem bezpieczeństwa na osiedlu.
ad. c) Podsumowano piątkowe spotkania grupy nordic walking.
Ad.4. Dyskusja.
Rada osiedla podjęła decyzję o zorganizowaniu 13 września 2015 roku na terenie osiedla imprezy pod nazwą I Piknik Rodzinny 2015.
W dyskusji poruszano również temat pomieszczenia na zebrania Rady Osiedla.
Ad.5 Wnioski.
1. Wniosek o usuwanie na bieżąco skoszonego trawnika wokół osiedla. 
2. Wniosek o dokładny przegląd urządzeń na placu zabaw.
3. Wniosek o przegląd urządzeń na siłowni, część urządzeń działa wadliwie.
4. Wniosek o odnowienie ławki koło bloku nr 12.
5. W związku z licznymi uwagami mieszkańców osiedla wnioskujemy o dokończenie prac na terenie gdzie postawiono postaci z bajek, według projektu i planów wniesionych podczas kadencji Rady Osiedla 2011-2015. Drewniane figurki pękają, ławki nie nadają się do siedzenia, mają nierówności oraz drzazgi, łatwo można zniszczyć ubranie, trudno na nich siedzieć gdyż postawione są za wysoko.
Wszystkie wnioski członkowie Rady Osiedla poparli jednogłośnie.
Obecni na zebraniu:
Mariusz Brzózka
Teresa Jarczyk
Włodzimierz Korczyński
Zenona Majdańska
Andrzej Muciek
Teresa Replińska
Kazimierz Wala
Następne zebranie 07 wrzesień 2015 rok. 
Protokołowała:  Teresa Jarczyk






