PROTOKÓŁ Z XXXIV SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN+
z dnia 19 listopada 2019 r.
1. Otwarcie sesji .
2. Sprawdzenie kworum- Lista obecności- załącznik nr 1 do protokołu. Obecnych 13
radnych. Nieobecni: Dorota Chrzanowska, Katarzyna Hałaczkiewicz.
- Radny Sebastian Wilk uczestniczył w części sesji w trakcie procedowania pkt.1- 5
porządku obrad ,
- Radna Jadwiga Zawiślak uczestniczyła w części sesji w trakcie procedowania pkt. 6
– 7a porządku obrad,
- Radna Alicja Urban uczestniczyła w części sesji w trakcie procedowania pkt 7-10
porządku obrad,
- Radna Edyta Skuła uczestniczyła w sesji w trakcie procedowania pkt 1- 7a porządku
obrad.
W sesji w charakterze obserwatora uczestniczył mieszkaniec osiedla p. Henryk Surma.
3. Zatwierdzenie porządku sesji lub zgłoszenie wniosków o jego zmianę i
przeprowadzenie głosowania w tej sprawie.

Głosowanie: przyjęto jednogłośnie.

4. Podjęcie uchwały nr XXXIV/113/18 w sprawie powołania na zwolnione miejsce w
Radzie Osiedla - Mariana Moczułowskiego.

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie.
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Pan Marian Moczułowski złożył ślubowanie i objął mandatu Radnego.

5. Procedowanie uchwał:

-nr XXXIV/114/19 w sprawie Regulaminu Klubu Seniora.

W związku z zastrzeżeniami co do treści Regulaminu zgłoszonymi przez Radnych Jacka
Jońcę i Sebastiana Wilka – po dyskusji zdecydowano o zdjęciu z porządku obrad ww
uchwały. Uchwała będzie procedowana na kolejnej sesji. Przewodnicząca Rady prosiła o
zgłaszanie przez Radnych / e- mailami/ uwag i propozycji zapisów w Regulaminie.

W związku z powyższym zmianie uległa numeracja kolejnych uchwał począwszy od
uchwały nr XXXIV/115/19, która otrzymała nr XXXIV/114/19

- nr XXXIV/114/19 w sprawie zmian w planie finansowym Osiedla Ołtaszyn na 2019r.

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie .



Głosowanie nad uchwałą poprzedziła informacja Przewodniczącej Zarządu o
wolnych środkach do

wydatkowania w br. /3.850,0zł/ oraz

propozycjach ich

wykorzystania, zgodnie z ustaleniami z XXXI sesji. Zarząd ustalił potrzeby szkoły
w tym zakresie tj. doposażenie sal: matematycznej i fizycznej oraz zakup pomocy
dydaktycznych. W ciągu najbliższych dni szkoła dostarczy szczegółowy wykaz
pomocy dydaktycznych do zakupienia. Aktualnie został zapotrzebowany tor jezdny
z akcesoriami oraz bryły przestrzenne.



Z uwagi na zbyt późne złożenie /15.11.br/ przez Radę Rodziców szkoły nr 34
wniosku o pomoc w zakupie suszarek do rąk i wcześniejsze ustalenie Rady
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Osiedla- wniosek nie został uwzględniony. Sprawa wyposażenia szkoły w suszarki
może zostać ponownie rozpatrzona w 2020r.



Skarbnik Osiedla Urszula Gabor Zielińska przedstawiła krótką informację o
przesunięciach finansowych w ramach planu finansowego Osiedla na 2019r.

6.

a.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących

Funduszu Osiedlowego – referowała Przewodnicząca Zarządu.

Radna

Edyta

Skuła

poinformowała

o

wyniku

konsultacji

przeprowadzonych na osiedlu w dniach 22.10.- 10.11.br.

społecznych

Z konsultacji została

sporządzona notatka i opublikowana na tablicy Osiedla, stronie internetowej Osiedla
https://osiedle.wroc.pl/index.php/oltaszyn/3788-notatka-z-przebiegu-konsultacji

oraz

stronie miejskiej.

b. Ustalenie zadań inwestycyjnych, do zgłoszenia

do realizacji w ramach

Funduszu Osiedlowego.

-

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że

wątpliwości co do możliwości

realizacji mogą budzić dwa zgłoszone zadania:



przejścia dla pieszych na ul. Kurpiów. Potrzeba wykonania ww. inwestycji
dla poprawy bezpieczeństwa na drodze była zgłaszana w br. do ZDiUM i
WCRS i została oceniona negatywnie.
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Radni zdecydowali o pozostawieniu zadania w wykazie i poddaniu go pod
głosowanie.



Zazielenienie osiedla poprzez wykonanie nasadzenie drzew i krzewów.
Uporządkowanie zieleni na osiedlu.

W trakcie konsultacji nie zostały szczegółowo określone miejsca nasadzenia, co
jest wymogiem przy zgłaszaniu zadania do realizacji. W tej sytuacji Radni
zdecydowali o pozostawieniu zadania w wykazie i poddaniu go pod głosowanie. W
ciągu 2 tygodni

Radny Jacek Jońca przedstawi

propozycje nasadzenia.

Wskazane jest również zgłaszanie przez Radnych propozycji lokalizacji.

- Ustalenie listy zadań do zgłoszenia do Funduszu Osiedlowego i nadanie im.
liczby rangowej nastąpiło na podstawie pisemnego głosowania na kartach. Radni
oceniali każde zadanie, punktacją w przedziale od 1-9. Zestawienie ocen stanowi
załącznik do protokołu. Tym samym na podstawie zestawienia zostały podjęte
uchwały:

- nr XXXIV/115/19 w sprawie zgłoszenia do Funduszu Osiedlowego zad.
inwestycyjnego pn. Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Kurpiów Nadana
liczba rangowa 1,

- nr XXXIV/116/19 w sprawie zgłoszenia do Funduszu Osiedlowego zad.
inwestycyjnego pn. Wykonanie ul. Kleeberga na odcinku od ul. Masztalerza do
ul. Strachowskiego. Nadana liczba rangowa 2,
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- nr XXXIV/117/19 w sprawie zgłoszenia do Funduszu Osiedlowego zad.
inwestycyjnego pn. Zazielenienie osiedla poprzez wykonanie nasadzeń drzew i
krzewów. Uporządkowanie zieleni na osiedlu . Nadana liczba rangowa 3,

- nr XXXIV/ 118/19 w sprawie zgłoszenia do Funduszu Osiedlowego zad.
inwestycyjnego pn. Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Szczepową i Piechoty.
Nadana liczba rangowa 4,

- nr XXXIV/119/19 w sprawie zgłoszenia
inwestycyjnego pn.

do Funduszu Osiedlowego zad.

Zmiana niwelety jezdni i chodnika ul. Obrońców Poczty

Gdańskiej na odcinku od nr. 58 do nr. 66 . Nadana liczba rangowa 5 .

- nr XXXIV/120/19 w sprawie zgłoszenia

do Funduszu Osiedlowego zad.

inwestycyjnego pn. Wykonanie oświetlenia ul. Poczty Gdańskiej na odcinku od
nr. 58 do nr. 68. Nadana liczba rangowa 6,

- nr XXXIV/121/19 w sprawie zgłoszenia

do Funduszu Osiedlowego zad.

inwestycyjnego pn. Poszerzenie mostka lub wybudowanie chodnika dla
pieszych na ul. Kutrzeby na wysokości numeru 66. Nadana liczba rangowa 7,

Szacowana

łączna

wartość

zgłoszonych

zadań

wyczerpuje

150%kwoty

przypadającej na osiedle tj. ca. 853,9 tyś zł .

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

7. Sprawy bieżące.

a. Złożone przez Radę interwencje :
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- usunięcie odpadów z okolicy kontenera na tekstylia przy ul. Parafialnej 61 – teren
został uporządkowany,

- zamontowanie słupków na łukach ulic krzyżujących się po wschodniej stronie z
ul. Poczty Gdańskiej. Po drugiej interwencji Rady - WIM zmienił stanowisko w
sprawie jw. Mając na względzie duże uciążliwości związane z ruchem w obrębie
skrzyżowania ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – Masztalerza, pozytywnie
zaopiniował wniosek o wyeliminowanie parkowania samochodów na chodnikach w
obrębie boiska. Zostanie opracowana korekta organizacji ruchu z uwzględnieniem
lokalizacji słupków.

b. Wnioski mieszkańców :

- wniosek mieszkańców ul. Turkusowej

o poparcie

wystąpienia

w sprawie

zastrzeżeń co do budowy 27 domów jednorodzinnych na działce między ulicami
Turkusową i Nefrytową. Sprawa znajduje się na etapie procedur pozwolenia na
budowę.

Rada wystąpiła do WAiB z poparciem wniosków mieszkańców.

- wniosek mieszkańca ul. Agrestowej/ po stronie Partynic / w sprawie odstąpienia
przez dewelopera od montażu na biurowcu, realizowanym na skrzyżowaniu ul.
Agrestowej i Strachowskiego - podświetlonego napisu z elementem stanowiącym
dominantę na obiekcie.
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Zarząd wystąpi do WAiB z pismem informującym, że neon może stanowić
uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. Radni nie zaakceptowali propozycji
zorganizowania spotkania z deweloperem.

- wniosek o poparcie usunięcia znaku zakazu postoju w łączniku ul. Ułańskiej.

W powyższej sprawie Rada Osiedla w lutym br. pozytywnie zaopiniowała wniosek
Wspólnoty Mieszkaniowej „ Słoneczny Ołtaszyn III” o ustawienie znaków zakazu
postoju w łączniku i zabezpieczenie łuku drogi słupkami. Miała przy tym na
względzie

szerokość

ulicy/

5m/

i

problemy z przejazdem

samochodów

Ekosystemu, w sytuacji parkowania w łączników innych pojazdów. Argumentację
podzielił WIM UM,/ vide uzasadnienie w projekcie korekty organizacji ruchu/.

Radni podtrzymali swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie jw.

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie .

- pismo mieszkańca ul. Pszczelarskiej z zapytaniem o działania Rady w sprawie
zapewnienia bezpieczeństwa na ww.ulicy.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w powyższej sprawie wystąpiła do
Policji z wnioskiem o częstsze kontrole. Temat został również zgłoszony przez
Przewodniczącą Rady 06.11.br. nowemu dzielnicowemu.

c . Inne sprawy



19.bm. w przedszkolu odbył się Przegląd polskich piosenek XX wieku.
Rada ufundowała dla uczestników Przeglądu upominki.
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07.12.br. W CAL odbędą się dwie zabawy mikołajkowe dla dzieci w różnych
grupach

wiekowych.

Radna

Jadwiga

Zawiślak

pilotuje

sprawę

przygotowywania paczek dla dzieci. Zabawy są organizowane we
współpracy z CAL.



Do Rady wpłynęła informacja z Ekosystemu w sprawie wykazu podstawień

kontenerów na odpady wielkoformatowe. Pomimo złożonej w tej sprawie
interwencji – nie została uwzględniony wniosek Rady o zwiększenie
częstotliwości podstawień.

Zarząd ponowi interwencję.



W

mediach

pojawiły

się

informacje

o

zapowiedziach

Prezydenta

dotyczących zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii 113 .

8. Zapytania Radnych i wolne wnioski - brak.

9. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie.

10. zamknięcie sesji

Przewodnicząca Rady Osiedla Ołtaszyn

Krystyna Sawińska

Protokołowała

Urszula Gabor- Zielińska
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