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VII Kadencja 2017 – 2021 

Protokół nr 31 z XXXI sesji Rady Osiedla Maślice 

z posiedzenia w dniu 29.04.2019 radnych Osiedla Maślice 

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

Michała Stelmasińskiego. 

Ilość radnych – 15, 

Obecnych na sesji – 13  (nie obecni usprawiedliwieni- Robert Kunysz, 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 XXXI 

         Porządek obrad został przyjęty poprzez: 

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

4. Przystąpiono do głosowania nad uchwała w sprawie: 

a. Uchwała nr XXXI/119/19 diety za kwiecień 2019 

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

b. Uchwała nr XXXI/120/19 w sprawie przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji   

budżetowej w planie finansowym Osiedla Maślice na rok 2019 

  13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,   0 głosów „wstrzymuję się”  
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c. Uchwała XXXI/121/19 w sprawie aktualizacji oferty realizacji zadania społecznego 

 „Wycieczki Maślickie” na rok 2019 

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

5. Sprawy bieżące: 

a.  XVII Rodzinny Festyn Maślic 2019 – stan przygotowań – Tadeusz Smulikowski.- 

ustalenia i rozmowy w toku. 

b. Biegiem na stadion – omówienie i podział zadań. Trasa połączona, Potrzebujemy 

wolontariuszy ,szkolny wolotariat , seniorzy upieką ciasto dal biegaczy. Mamy 

my bieg dla maluchów, młodzież 7-9,10+ na ekspanadzie i bieg dla dorosłych 

trasa wyznaczona. Udostępniać i lajkować zapisy na bieg dla dorosłych prze  

Internet. 

c. Karty Zieleni – sprawozdanie i harmonogram dalszych prac- spotykanie po 

weekendzie Majowym, termin i miejsce wyznacza urząd. 

d. Tablica informacyjna przy ul. Lubelskiej. Tablicę dostaniemy z Urzędu –sprawa  w 

toku 

e. Sprzęt RO Maślice – podsumowanie prac komisji oraz przypomnienie zasad 

użytkowania.- mamy 16 krzeseł wpisanych , komputer zlikwidowany. 

Kupujemy rzeczy dobrej jakości 

f. Akcja „Dziura” – zbiorcze zgłoszenie.- zbieramy zgłoszenia od radnych i 

mieszkańców- sprawa w toku. Ul. Chełmska mieszkańcy chcą poprawy 

wyznaczonych miejsc parkingowych. 

g. Chodniki dla pieszych – zgłoszenie do ZZM.- sprawa w tou 

h. Oznakowanie ul. Potokowej – pismo (Tomasz Kuna)-pismo wysłane 

i. Przyłącze prądu przy ul.  Ślęzoujście – pismo (Przemysław Miara)- pismo   

wysłane  
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i. Pismo o wsparcie remontu wału do PGW Wody Polskie – Robert Kunysz.- 

sprawa w toku 

j. Zespół Zrównoważonego Rozwoju – podsumowanie spotkania na Maślicach 

Wielkich 

k. Współpraca z Ekosystemem i zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz 

niebezpiecznych pod Stadionem Wrocław – pilotaż z RO. Program pilotażowy z 

Ekosystemem dostaniemy 3 pojemniki. 

l.  Kalendarz wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez RO  w 

maju i czerwcu - ustalenie harmonogramu wraz z określeniem partnerów 

wydarzeń.- Wszystkie imprezy organizowane przez RO trzeba dawać do 

informacji miesiąc wcześniej  

m. Wyznaczenie terminu kolejnego spotkania Zespołu Zrównoważonego Rozwoju 

– Warmińska i okolice.- ustalimy datę  w późniejszym terminie ale nie później 

niż około 25 Maj . 

n. Druga edycja szkolenia z samoobrony dla kobiet prowadzonego przez Straż 

Miejską – termin. Szkolenie będzie powtórką 1 szkolenia więc zapraszamy 

Panie, które jeszcze nie brały udziału w szkoleniu. 
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6.      Terminy: 

6a. 29 kwietnia 2019 r. - XXXI Sesja Rady Osiedla Maślice 

6b. 30 kwietnia 2019 r. – spotkanie z przedsiębiorcami 

6c. 6 maja 2019 r. – MaślickaPlanszówkomania 

6d. 11 maja 2019 r. – wspólne sprzątanie Pracz Odrzańskich i Maślic 

6e. 18 maja 2019 r. – spotkanie ws. Osiedli Kompletnych w ZSP 12 

6f. 19 maja 2019 r. – XVII Rodzinny Festyn Maślic 

7. Wolne wnioski 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXX sesji 

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

   Protokołowała – Ewa Wojewoda   (Sekretarz Rady Osiedla Maślice) 
 

 

         Przewodnicząca Rady Osiedla Maślice 

 

       Renata Cierniak 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         


