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Wrocław, 02.09.2019 

VII Kadencja 2017-2021 

Protokół nr 34 z XXXIV Sesji Rady Osiedla Maślice 

z posiedzenia w dniu 02 września 2019 r. Radnych Osiedla Maślice 

 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Renatę Cierniak. 

• Liczba Radnych – 15 

• Obecnych na sesji – 13 (nieobecni usprawiedliwieni: Barbara Duliniec, Robert 

Kunysz, Tomasz Patoła) 

2. Odczytanie porządku posiedzenia Sesji nr XXXIV. 

Porządek obrad został przyjęty poprzez: 

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

3. Przystąpiono do głosowania  nad uchwałami: 

1. Uchwała nr XXXIV/130/19 Diety za wrzesień 2019 r. 

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

2. Uchwała nr XXXIV/138/19  Sprawozdanie z wykonania zadania społecznego: 1 - 

III Piknik „Pa (Ma)śliczne Lato” (Skarbnik Osiedla Tomasz Kuna, Koordynator 

wydarzenia Robert Kunysz) 

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

3. Uchwała nr XXXIV/135/19  Sprawozdanie z wykonania zadania społecznego: 2 - 

Wycieczka Rowerowa Maślicka (Tomasz Kuna) 

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

4. Uchwała nr XXXIV/132/19  Przesunięcia między paragrafami zgodnie 

z potrzebami 

12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się” 
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5. Uchwała nr XXXIV/131/19  Opinia ws. lokalizacji i działalności ArchiBoxu 

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

6. Uchwała nr XXXIV/133/19  Opinia ws. działalności ogrodu tematycznego i 

wypasu owiec 

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

7. Uchwała nr XXXIV/134/19  Opinia ws. plaży w rejonie Rancza nad Odrą 

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

8. Uchwała nr XXXIV/136/19 Aktualizacja realizacji zadania społecznego FCW 

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

9. Uchwała nr XXXIV/137/19 Aktualizacja realizacji zadania społecznego Maślickie 

Święto Dyni 

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

4. Sprawy bieżące: 

a. III Piknik „Pa (Ma)śliczne Lato – podsumowanie przez Radnych. Piknik 

oceniony pozytywnie przez mieszkańców oraz Radnych. 

b. Powołanie zespołu organizacyjnego XVIII Rodzinny Festyn Maślic – ustalono, 

że spotkanie organizacyjne odbędzie się w grudniu kiedy zostanie powołany 

sztab przygotowawczy. Rozpatrzono kwestię lokalizacji – przeniesienie 

z terenu przy stadionie na tereny przy oczku przy ul. Potokowej/Ślęzoujściu. 

Wybrano koordynatorów: Roberta Kunysza, Tomasza Patoły oraz 

Przemysława Miarę. Spośród nich zostanie wybrany główny koordynator. 

c. Sprzątanie pomieszczeń RO – Renata Cierniak przedstawiła kwestię porządku i 

sprzątania w świetlicy oraz pomieszczeniu RO wg nowych zasad. 

d. WCRS - Informacja o zasadach składania ofert na kolejny rok budżetowy -

Sławomir Czerwiński przedstawił nowe zasady ustalania terminów wydarzeń, 

które będą organizowane lub współorganizowane przez Radę Osiedla Maślice. 

Organizatorzy powinni określać przybliżone terminy wydarzeń (określenie 
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miesięcy dla kamieni milowych projektu/wydarzenia). W planowaniu 

projektów należy uwzględniać inne wydarzenia mające miejsce na osiedlu. 

e. Karty zieleni - sprawozdanie i harmonogram dalszych prac - Sławomir 

Czerwiński. Na osiedlu zostanie utworzona m.in. ścieżka dydaktyczna. 

Poruszono kwestię stawu przy ul Królewieckiej oraz przyłączenia prądu do 

ArchiBoxu. 

f. Osiedla kompletne - zmiany w MPZP - Sławomir Czerwiński przedstawił 

kwestię dotyczącą zmian w MPZP terenów osiedlowych – m.in. parking przy 

ul. Północnej oraz przedszkole przy ul. Maślickiej. 

g. Tablica informacyjna na ul. Lubelskiej – zostanie zamontowana we wrześniu. 

Wybrano Roberta Kunysza jako osobę odpowiedzialną za opiekę nad nią. 

h. Pismo ws. przyłącza prądu do ArchiBoxu - Przemysław Miara przygotuje pismo 

w tej sprawie. 

i. Pismo do Wojewody Dolnośląskiego ws. zastawki na Ługowinie i kondycji 

samej rzeki  - w ostatnim czasie zostało wysłane pismo do Wód Polskich, które 

pozostało bez odpowiedzi. Jeśli w dalszym ciągu nie będzie odpowiedzi, 

zostanie wysłane pismo do Wojewody (Sławomir Czerwiński). 

j. Współpraca: 

i. Straż Miejska – szkolenia z samoobrony od września odbędą się w 

szkole przy ul. Lubelskiej. 

ii. Ekosystem – spotkanie ws. segregacji pod koniec września. 

iii. Fundacja Ekopotencjał - Przestrzeń Możliwości oraz Wrocławskie 

Forum Osiedlowe – zbiórka odpadów we wrześniu. 

iv. ZSP12 – czujnik smogu – Tomasz Kuna nadzoruje przedłużenie umowy 

użyczenie miejsca na montaż czujnika. 

v. Wrock&Roll – Rada Osiedla Maślice wesprze kwotą 500 zł rolkowe 

pożegnanie lata 28 września. Podczas imprezy odbędzie sprzątanie 

wraz z piłkarzami Śląska Wrocław oraz zbieranie głosów i promocję 
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WBO. Ustalono spotkanie dla Radnych, którzy są chętni w 

zaangażowanie się w promocję WBO – 16 września 2019 r. 

godz. 18.00. 

vi. Ranczo nad Odrą – propozycja meczu towarzyskiego Maślice vs. Pracze 

Odrzańskie 

vii. Filia nr 7 MBP – wparcie Wieczoru Strachu 25 października lub imprezy 

andrzejkowej 29 listopada w bibliotece. 

viii. Stadion Wrocław – omówiono propozycję organizacji wigilii na 

Stadionie Wrocław. Sala byłaby udostępniona bezpłatnie, a za catering 

należałoby zapłacić (upust ze strony stadionu). Sprawę należy 

przedyskutować z Klubem Seniora. 

k. Zakupy: 

i. Ekran dla Filii nr 7 MBP – biblioteka poprosiła o zakup ekranu; RO 

planuje zakup w najbliższym czasie; ekran zostanie przekazany 

bibliotece – 400 zł. 

ii. Materiały dydaktyczne dla ZSP12 – szkoła poprosiła o zakup 

materiałów dydaktycznych (m.in. lektury); RO przychyliła się do 

prośby; materiały zostaną zakupione i przekazane ZSP12 – 600 zł dla 

szkoły i 500 zł dla przedszkola. 

iii. Zakupy dla RO Maślice – planuje się zakup jednego plastikowego stołu, 

4 plastikowych ław, koszy do segregacji odpadów (papier, plastik, 

szkło). 

iv. Zakupy gastronomiczne -  eliminacja plastiku; RO w trosce o 

środowisko będzie kupować wodę w szkle, sztućce z tworzyw bio. 

l. Kalendarz wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez RO do 

końca roku – ustalono, że wydarzenia będą planowane przynajmniej z 

miesięcznym wyprzedzeniem; informacje o wydarzeniach będą udostępniane 

mieszkańcom na tablicach. 
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m. Promocja WBO - billboard, plandeka, plakaty, ulotki, wydarzenia, angaż – 

ustalono, że odbędzie się spotkanie zaangażowanych w sprawę Radnych (16 

września, 18:00) 

n. Zespół Zrównoważonego Rozwoju Maślic – zaplanowano spotkanie na 

21 września 2019 o godz. 11:00; krańcówka ul. Rolnej przy AOW. 

o. Zespół ds. Zgłoszeń – wszelkie zgłoszenia (wraki, nieporządek, zaniedbana 

zieleń itp.) do Grażyny Lange. 

p. Konsultacje w ramach funduszu osiedlowego – spotkanie ws. funduszu 

osiedlowego 19 września 2019 r., 17:00-19:00 w Sektorze 3 przy ul. Legnickiej. 

Po spotkaniu zorganizowane zostanie otwarte spotkanie na osiedlu 

q. Lodówka społeczna przy kościele – przedyskutowano temat. Radni ustalili, że 

nie ma potrzeby lodówki ze względu na brak osoby, która będzie się nią 

opiekować. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIII Sesji 

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

6. Terminy: 

• 8 września, godz. 16-18 – planszówki w RO Maślice. 

• 14 września - sprzątanie pogranicza Maślic i Pracz Odrzańskich 

• 20 września - rozpoczęcie głosowania WBO2019 

• 20/22 września - sprzątanie osiedla  - wsparcie ZSP 12 

• 28 września - sprzątanie Ślęzy ze Śląskiem Wrocław 

• 5 października - Maślicki Dzień Dyni 

• 7 października - XXXV Sesja Rady Osiedla Maślice 

Protokołowała – Maja Olszowy (Sekretarz Osiedla Maślice). 

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Maślice 

Renata Cierniak 


