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Wrocław 24.06.2019  

VII Kadencja 2017 – 2021 

Protokół nr 33 z XXXIII Sesji Nadzwyczajnej  

Rady Osiedla Maślice 

z posiedzenia w dniu 24.06.2019 radnych Osiedla Maślice 

 

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

Ilość radnych – 15 , 

Obecnych na sesji – 14 (nieobecni usprawiedliwieni: Grażyna Lange 

 (lista obecności w załączeniu). 

2. Odczytanie porządku posiedzenia Sesji nr XXXIII 

Porządek obrad został przyjęty poprzez: 

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

3. Przystąpiono do głosowania  uchwały w sprawie: 

a.    Uchwała nr XXXIII/124/19 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji  

       Sekretarza Osiedla i  wyboru nowego Sekretarza 

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

b.   Uchwała nr XXXIII/125/19 Diety za lipiec, sierpień 2019 

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

c. Uchwała nr XXXIII/126/19 w sprawie wydania pozytywnej opinii realizacji projektu 

WBO nr 294 , ale bez zabudowy infrastruktury drogowej i parkingu przy boisku. 

       13 głosów „za”, 0 głosów  „przeciw”, 1 głosów „wstrzymuję się” 
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d. Uchwała nr XXXIII/127/19 w sprawie aktualizacji oferty realizacji zadania 

społecznego „Fundusz Czasu Wolnego” na rok 2019. 

13 głosów „za”, 0 głosów  „przeciw”, 1 głosów „wstrzymuję się” 

 

e. Uchwała nr XXXIII/128/19 w sprawie przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji 

budżetowej w planie finansowym Osiedla Maślice na rok 2019. 

13 głosów „za”, 0 głosów  „przeciw”, 1 głosów „wstrzymuję się”    

 

f. Uchwała nr XXXIII/129/19 w sprawie opinii dotyczącej dokumentacji projektowej 

„Przebudowa drogi ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Łukowskiej do ul. Siedleckiej we 

Wrocławiu” 

13 głosów „za”, 0 głosów  „przeciw”, 1 głosów „wstrzymuję się”    

 

    4.  Sprawy bieżące: 

  a. Stanowisko RO w sprawie planów dotyczących szkoły przy ul. Lubelskiej, po  

        przedyskutowaniu wszelkich możliwości, stanowisko Rady Osiedla Maślice  

        jest jednoznaczne – pozostawienie szkoły przy ul. Lubelskiej 

        szkołą podstawową - państwową z dotychczasowym podziałem wiekowym  

       i z dotychczasowym dyrektorem dr Izabela Wojtycka. 

  b. WBO –boisko- lider projektu Michał Stelmasiński- projekt został przedyskutowany  

został wybrany 3 wariant projektu, ale bez zabudowy infrastruktury drogowej i   parkingu  

przy boisku, gdyż teren od zawsze był zielony, na boisko można przyjść, przyjechać  

rowerem lub komunikacja miejską oraz teren jest miejscem spacerowym mieszkańców 

5.       Terminy: 

a. 26 czerwca godz. 10.00 – spotkanie w sprawie parkowania  

  podczas imprez na   stadionie. 

        Protokołowała – Ewa Wojewoda   (Sekretarz Rady Osiedla Maślice) 
 

Przewodnicząca Rady Osiedla Maślice 

       Renata Cierniak 

 

 


