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Wrocław, 4.03.2019r. 

 

VII Kadencja 2017 – 2021 

Protokół nr 27 z XXVII sesji Rady Osiedla Maślice 

z posiedzenia w dniu 4.03.2019 radnych Osiedla Maślice 

 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady Osiedla Maślice – Renatę Cierniak./ 

Michała Stelmasińskiego. 

Ilość radnych – 12 , 

Obecnych na sesji –  (nie obecni usprawiedliwieni- Sławomir Czerwiński ,  

Jakub Szrajber  - (Lista obecności w załączeniu). 

2. Zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie 

głosowań w tej sprawie 

3. Odczytanie porządku posiedzenia Sesji nr XXVII 

       Porządek obrad został przyjęty poprzez: 

 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,   0 głosów „wstrzymuję się”  

4. Przystąpiono do głosowania nad uchwała w sprawie: 

 

a. Uchwała nr XXVII/115/19 diety za marzec 2019 

            12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,   0 głosów „wstrzymuję się”  
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5. Sprawy bieżące: 

a. Dzień Radnego – omówienie przygotowań- kordynator Sławomir 

Czerwiński, catering Grażyna Lange 

b. XVII Rodzinny Festyn Maślic 2019 – omówienie przygotowań  

i wyznaczenie harmonogramu prac zespołu przygotowującego wydarzenie. 

Koordynacja  cateringowe Robert Kunysz,  

c. Podsumowanie porządków w siedzibie i magazynku- posprzątany  

d. Chór osiedlowy – wsparcie działań osiedlowych.- występy wszędzie gdzie 

zanegocjujemy warunki występów. 

e. Promocja wydarzeń/informacji – tablice osiedlowe, strona internetowa 

Osiedla (aktualizacja) - odpowiedzialne osoby zajmujące się danymi 

mediami i koordynujące tablice informatyczne. 

f. Samoobrona dla kobiet – pierwsze zajęcia w kwietniu. 

g. Karta lojalnościowa dla Osiedla – propozycja mieszkańca-  radni nie 

wyrażają zgody –ustalamy spotkanie z Stowarzyszeniem Nasze Maślice. 

h. Pismo w sprawie zmiany trasy linii 127 (nie ul. Maślicką, a ul. Królewiecką), 

modyfikacja rozkładów jazdy linii 101 i 123.-sprawa w toku, zgłaszanie 

uwag mieszkańców 

i. Ponowienie informacji drogą elektroniczną do radnych miejskich o udział w 

spotkaniach- wysłanie zaproszenia maili do radnych miejskich  

j. Zakupy – rozliczenie wykonanych zakupów oraz ewentualnie zaplanowanie 

nowych.- zakupy zaplanowanie w toku. 
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k.  Fundusz Czasu Wolnego – do 10 marca ustalający współprace z osiedlami 

sąsiadującymi - do 15 marca napisać projekt. 

l. Zespół Zrównoważonego Rozwoju Maślic– relacja ze spotkań terenowych, 

pomalować bloki, sprzątanie , kart parkingowe do końca tygodnia uwagi do 

pism. 

ł.  Szkolenie dotyczące przenoszenia ropuch – relacja.- obserwacja, kiedy 

         masowa migracja żab. Gdy zacznie się migracja, która odbywa się od 17  

      do 4.00.Ustalimy grafik z chętnymi i przeszkolonymi mieszkańcami.         

m. Wolne chodniki – przycięcie drzew/krzaków.- poruszanie sprawy na 

spotkaniu Zielonych Kart 

n.  Spotkanie z Prezydentem Jackiem Sutrykiem -  

 

6.      Terminy: 

a. 2 marca 2019 r. – Planszówki 

b. 4 marca 2019 r. – XXVII Sesja Rady Osiedla Maślice 

c. 4 marca 2019 r. – wybory do Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych 

 jednostek pomocniczych 

d. 5marca 2019 r. – spotkanie w sprawie Kart Zieleni 

e. 6 marca 2019 r. – Spotkanie Porozumienia Wrocław Zachód we  

Wrocławskich Inwestycjach – rozbudowa sieci dróg 

f. 11 marca2019 r. –dyżur Zarządu Osiedla, bezpłatne porady prawne 

g. 16 marca 2019 r. –Dzień Radnego 

h. 16 marca 2019 r. – sesja nadzwyczajna nr XXVIII – przyjęcie nowej radnej – 

 Joanny Stasiak 
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i. 21 marca 2019 r. – spotkanie w sprawie edukacji o godz. 17:00 w RO Pracze 

Odrzańskie z przedstawicielami UM Wrocław 

j. 23 marca 2019 r. - Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Maślic – objazdówka 

rowerami po Osiedlu z omówieniem problemów. Spotkanie szczególnie kierowane 

jest dla nowych mieszkańców 

k. 23-24 marca 2019 r. – warsztaty taneczne – Joanna Masiak 

l. 25 Spotkanie z Radną Miejska Ewa Wolak 

 

7. Wolne wnioski 

Spotkanie 12 Marca 2019 w sprawie WBO Boiska Wielofunkcyjnego. 

Drukarkę przyjmujemy.-Odpowiedz i wniosek napiszę Ewa Wojewoda  

One woter – sprzątanie Odry w kwietniu   

Sprzątanie Ługowiny 6 kwietnia 

Sprzątanie 21 marca stawu przy maślickiej. 

 

 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVI sesji. 

    12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się” 

 
   Protokołował – Ewa Wojewoda   (Sekretarz Rady Osiedla Maślice 
 

 

       Przewodnicząca Rady Osiedla Maślice 

 

     Renata Cierniak 
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Wrocław, 13.02.2019 

 
 
 

7  Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXV Sesji Rady Osiedla Maślice. 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

        

         


