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Wrocław, 3.06.2019r. 

 

VII Kadencja 2017 – 2021 

Protokół nr 32 z XXXII sesji Rady Osiedla Maślice 

z posiedzenia w dniu 03.06.2019 radnych Osiedla Maślice 

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

Michała Stelmasińskiego. 

Ilość radnych – 15, 

Obecnych na sesji – 14  (nie obecni usprawiedliwieni-  Jakub Szrajber 

Zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej 

sprawie 

2.  Odczytanie porządku posiedzenia Sesji nr XXXII 

         Porządek obrad został przyjęty poprzez: 

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

3. Przystąpiono do głosowania nad uchwała w sprawie: 

a. Uchwała nr XXXII/122/19 diety za czerwiec 2019 

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

. 

b. Uchwała nr XXXII/123/19 w sprawie wykonania zadania społecznego XVII 

Rodzinnego Festynu Maślic 

14  głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,   0 głosów „wstrzymuję się”  
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4. Sprawy bieżące:   

 
a. Festyn Maślicki – podsumowanie, zalecenia- została sporządzona notatka - uwagi 

propozycja  zmian, które powinny być zastosowane w  przyszłym roku. Z notatką maja 

zapoznać się wszyscy radni. 2 grudnia będzie spotkanie dotyczące organizacjo Festynu.. 

b. Karty zieleni – sprawozdanie i harmonogram dalszych prac (Sławomir Czerwiński), Urząd 

przyśle podsumowanie i zorganizuje spotkanie. 

c. Osiedla Kompletne – rozpoczęcie pilotażu projektu (Sławomir Czerwiński),- trwają 

spotkania  z  mieszkańcami. Ankietę wypełniło około tys. osób. Na spacerach 

pilotażowych  po Maślicach przybyło 17 osób.  

d. Tablica informacyjna na ul. Lubelskiej – informacja- tablica na ul. Lubelskiej  postawi   

Urząd. Za rok będziemy starać się o tablicę na ul. Śliwowej.   

e. Wykonanie zgłoszeń – dziury w drogach, chodniki dla pieszych, Pisma zostały wysłane, 

 a sąsiedzi z pościnali wystające swoje krzaki i gałęzie. Grażyna Lange, Tomasz Kuna  

f. Pismo do PGW Wody Polskie o wsparcie remontu wału ul. Ślęzoujście oraz prac 

dotyczących koryta rzeki Ługowina,- w toku, włączenie terenu do zagrożenia 

powodziowego –  Robert Kunysz 

g. Zespół Zrównoważonego Rozwoju – Maślice Małe (okolice ul. Warmińskiej) – 

wyznaczenie terminu spotkania – 31 maja –poprowadzi Sławomir Czerwiński  

h. Współpraca z Ekosystemem – pogadanka (ustalenie terminu w czerwcu) oraz zbiórka 

elektro odpadów w siedzibie RO. Zapraszamy do świetlicy mieszkańców i dzieci na 

pogadankę o elekt odpadach i  poinformowanie o posiadaniu przez nas małych 

pojemników na owe odpady. Wysłanie pisma o zwiększeniu częstotliwości odbieraniu 

śmieci plastikowych 2xtydz. i papierowych 2 x miesiąc. Sławomir Czerwiński 
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i. Reforma Rad Osiedli oraz rada ds. ekologii i zieleni – podsumowanie prac  

(Sławomir Czerwiński)  

Od nowego roku zmienia się status RO i zmieniają się finanse- raz na 2 lata będziemy dostawać 

fundusz osiedlowy i każde osiedle dostanie taką samą pulę pieniędzy  40%, która, po 

konsultacjach społecznych będziemy przeznaczać na remont  terenów osiedla Maślic 

j. Badania studentów UWr (Sławomir Czerwiński),- Studenci tworzą mapę aktywności gospodarczej. 

k. Reprezentowanie samorządu osiedlowego na 3 Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

oraz  Sejmiku Odpadowym (Sławomir Czerwiński), Sławek otrzymał zaproszenie do Sejmiku 

Odpadowego na którym będzie reprezentował ROMaślice. 

Zgłaszamy hałas, zanieczyszczenie rzeki, wyziewy z kolektorów. 

l.  Spotkanie Wrocław Zachód- współpraca związana z rondem nad  rondem  ul. Królewiecka -

Maślicka   

 

m.  Stowarzyszenie rolkarskie na Maślicach – współpraca – Stowarzyszenie Wroc&Rol – poprowadzi 

zajęcia  2 razy w tyg. na stadionie za darmo. Będziemy wspierać pieniężnie , na wodę , nagrody i 

wyposażenie toru nauki. Będą wspierać WBO. 

 

n. Kalendarz wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez RO do końca czerwca – 

informacja kto, co i z kim, jaką organizacją,- Fundusz Czasu Wolnego, Na jesień happening dbaj o 

osiedle –sprzątanie niczyich skwerków, sadzenie krzaków i kwiatków lub krzewów owocowych. 

Zawsze w soboty –wykorzystać dany happening  na WBO   

o.    Wolne wnioski 
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5.      Terminy: 

a. 3 czerwca – Sesja RO  

b. 4 czerwca godz. 11.00 – spotkanie w Zarządzie Inwestycji Miejskich 

c. 8 czerwca – Planszówki,  

d. 9 czerwca – Psi Piknik 

e.  9 czerwca – przegląd chórów osiedlowych (kibicujemy Con Amore) 

f. 11-12 czerwca  godz. 10.45 – Kongres Regionów –wcześniejsza rejestracja   

g. 12 czerwca – Spotkanie Wrocław Zachód  

h. 16 czerwca – wycieczka rowerowa lub piesza 

         

 

6. Wolne wnioski 

 

Mieszkanka na dyżurze zgłosiła nie przejezdny pas ruch na ul Lubelskiej, zgłasza 

 nierówności w podłożu , wąską drogę oraz nagminnie  przekraczanie  prędkości  przez 

samochody. 

     Mieszkaniec ul. Królewieckiej zgłasza hałas, krzyki  i głośna muzykę na terenie plaży koło 

stawu.     Zaproponowaliśmy napisanie podania, zebranie podpisów i złożenia zgłoszenia na 

policję.  

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXX sesji 

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

   Protokołowała – Ewa Wojewoda   (Sekretarz Rady Osiedla Maślice) 

 

 

         Przewodnicząca Rady Osiedla Maślice 

 

       Renata Cierniak 
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