Protokół nr 6/09/2015
z dnia 07 września 2015 r.

1. Otwarcie zebrania                                                                     
Zebranie prowadziła przewodnicząca Teresa Jarczyk. Uczestniczyło 8 osób, nieobecnych 7 osób.  
2. Sprawy bieżące.
a) Pismo do UM odnośnie naprawy ogrodzenia placu zabaw z dnia 28 lipca 2015r. W odpowiedzi na pismo w miejscu uszkodzonej siatki zamontowano bramkę.
b) Ponownie zgłoszono wadliwie działające urządzenia na siłowni. 27 lipca 2015 r. głoszenie telefoniczne odebrał p. Michał Walczyk. Poinformował Teresę Jarczyk o sprawdzeniu prawidłowości zgłoszenia/osobiście w tym samym dniu przeglądnął zgłoszone urządzenia/i powiadomił firmę odpowiadającą za stan techniczny urządzeń. Urządzenia posiadają 3 letnią gwarancję. Do chwili obecnej nie ma informacji o przeglądzie urządzeń.
c) Na Osiedlu w ramach prac społeczno-użytecznych, pracuje p. Dariusz Guzik oraz Andrzej Tryniszewski.  
d) Pismo do PSM odnośnie niedopłat za ciepłą wodę z dn. 10 sierpnia 2015 r.
Pisma otrzymane:
- Pismo Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 20.08.2015r. dot. odpowiedzi na pismo   Rady Osiedla z dnia 10.08.2015r.
- Decyzja Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie usunięcia drzew rosnących na działce nr 191/374 obręb Trzebinia, znajdującej się w posiadaniu PSM Chrzanów./18.03.2015 r./
- Decyzja Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie usunięcia drzew  rosnących na działce nr 193/322 obręb Trzebinia, znajdującej się w posiadaniu PSM Chrzanów./18.05.2015r./
- Decyzja Burmistrza Miasta Trzebinia w sprawie usunięcia drzew rosnących na posesji nr 26, położonej przy ulicy Targowej w Trzebini/17.06.2015r./
- Do wiadomości Rady Osiedla, odpowiedź Naczelnika Wydziału Rozwoju Gminy p. Krystyny Duda /z dn.17 czerwca 2015r./ na pismo p. Cecylii Molęda. Dotyczy propozycji rozwiązania komunikacyjnego dla pieszych /schody poniżej bloku nr 16/.
- Pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej z dn. 18.06.2015r., odnośnie wykazu dróg zimowego utrzymania. Dokonane poprawki przekazano do Referatu Gospodarki Komunalnej.
- 0dpowiedź na pismo z dn. 23.06.2015r. w sprawie wniosków Rad Osiedlowych. 
- Odpowiedź na pismo z dn. 02.07.2015r. w sprawie wniosków Rad Osiedlowych.
- Decyzja Burmistrza Miasta Trzebini z dn. 20.07.2015 r. w sprawie usunięcia drzewa rosnącego na działce nr 75/9 położonej przy ulicy Targowej 5 w Trzebini, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, Państwa Agnieszki i Grzegorza Zatorskich.
- Pismo Starosty Janusza Szczęśniaka z dn.24.08.2015r, w sprawie dokonania zabezpieczeń zapobiegających zanieczyszczeniu dróg publicznych i powiatowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.
- Pismo z dn. 01.09.2015 r, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. Akcji Sprzątania Świata- Polska 2015
	
3. Sprawy do omówienia.
a) Omówiono szczegółowa organizację festynu Rodzinnego w dniu 13 września 2015 r.
b) Wystosować pismo do PSM o przycięcie drzew na Osiedlu ZWM, które zasłaniają oświetlenie, znaki drogowe i parkingowe. Gałęzie drzew zwisają i uderzają w karoserię samochodów w czasie wiatrów. 
4. Dyskusja.
Rada Osiedla nie zgadza się z odpowiedziami Urzędu Miasta, na wnioski dotyczące terenu, na którym postawione są postaci z bajek i rzeźbione ławki. Postanowiliśmy zaprosić na najbliższe zebranie pracownika Urzędu Miasta w celu omówienia powyższej sprawy. 
5. Uchwały
Rada Osiedla podjęła uchwałę nr 6/09/2015
Przeznacza 2230 złotych na opłacenie projektu grillowiska
Do kosztów założenia kamery na blok nr 9, Rada Osiedla przeznacza 3000 złotych..
6. Wnioski.
a) Wniosek o usunięcie z całego terenu należącego do Urzędu Miasta, połamanych i zniszczonych przez wichury gałęzi i drzew. Usunięcie uschniętych drzew znajdujących się na półce między transformatorem a sklepem „Sąsiad” .
Rada Osiedla wnioskuje o zarezerwowanie dla Osiedla Związku Walki Młodych, budżetu na 2016 rok, na prace związane z:
1) Poprawa estetyki stanowiska śmietnikowego, usytuowanego powyżej bloku nr 10. W chwili obecnej brak bezpiecznego podejścia/ szczególnie w okresie zimowym/ do śmietnika, zniszczone ogrodzenie.
2) Remont zapadniętych studzienek na obwodnicyOsiedla Związku Walki Młodych.
3) Założenie daszku nad piaskownicą i ławką, chroniącego przed nadmiernymi promieniami słonecznymi.
4) Dokończenie prac związanych z terenem na którym znajdują się postaci z bajek/utwardzenie drogi między ławkami i figurami oraz obniżenie ławek/

					Protokołowała:  Teresa Jarczyk

