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Wrocław, 07.10.2019 

VII Kadencja 2017-2021 

Protokół nr 37 z XXXVII Sesji Rady Osiedla Maślice 

z posiedzenia w dniu 7 października 2019 r. Radnych Osiedla Maślice 

 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Renatę Cierniak. 

• Liczba Radnych – 15 

• Obecnych na sesji – 12 (nieobecni usprawiedliwieni: Tomasz Patoła, Jakub Szrajber, 

Ewa Wojewoda) 

2. Odczytanie porządku posiedzenia Sesji nr XXXVII. 

Porządek obrad został przyjęty poprzez: 

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

3. Przystąpiono do głosowania  nad uchwałami: 

a. Rada Osiedla wybrała 6 zadań społecznych spośród 7 zgłoszonych. 

Uchwała nr XXXVII/142/19 realizacja zadań społecznych „Klub seniora”, „Chór 

osiedla Maślice”, „Festyn Maślic”, „Zielone Maślice”, „Maślickie Święto Dyni”, 

„Odkrywamy Odrę” w 2020 roku.  

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

b. Uchwała nr XXXVII/143/19 - Przesunięcia między paragrafami zgodnie z potrzebami. 

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

c. Uchwała nr XXXVII/144/19 – Diety za październik 2019 r. 

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

4. Sprawy bieżące: 

a. Fundusz osiedlowy – propozycje inwestycji: 

i. Psi wybieg – lokalizacja do dyskusji (Ewa Wojewoda), 

ii. Zastawki i progi na Ługowinie, koszt ok. 100 tys. Zł (Robert Kunysz), 

iii. Oświetlenie (ul. Rolna przy AOW, początek ul. Lidzbarskiej, fragment ul. 

Potokowej), 

iv. Instalacje mierzące prędkość na odcinkach na ulicach w pobliżu dojść do 
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szkoły + odblaski (bezpieczne przejścia dla pieszych): 

1. ul. Maślicka / ul. Północna 

2. ul. Maślicka / ul. Suwalska 

3. ul. Maślicka / ul. Kozia 

4. ul. Królewiecka / ul. Suwalska 

5. ul. Królewiecka / ul. Brodnicka 

6. ul. Lubelska / ul. Brodzka 

v. Ścieżka rowerowa na ul. Królewieckiej od ronda do ul. Brodzkiej – 

odnowienie 

vi. Chodniki: 

1. ul. Kozia (od ul. Maślickiej do ul. Łomżyńskiej) 

2. przy Aptece Millenium 

vii. Wyrównanie i utwardzenie ul. Stodolnej 

viii. Likwidacja lamp i wyrównanie ul. Łomżyńskiej 

b. Odpowiedź w sprawie ul. Potokowej - miejsce parkingowe: Tomasz Kuna monitoruje 

sprawę. 

c. Przypomnienie o statucie i funkcjach radnych, obsługa poczty RO – ustalenia kto, za 

co jest odpowiedzialny (Grażyna Lange przesyła maile do pozostałych Radnych). 

d. Wigilia – wraz z Klubem Seniora odbędzie się na Stadionie Wrocław 11.12.2019 r. 

(środa). Koszt poczęstunku dla 100 osób wyniesie 8 500 zł. Zaznaczono, że w 

przyszłym roku, Klub Seniora musi zabezpieczyć środki na wigilię ze względu na liczne 

uczestnictwo członków i członkiń w tejże. 

e. Mikołaj oraz paczki z Caritasu – Renata Cierniak odpowiedzialna za zakup prezentów, 

pozostałe funkcje pozostają do ustalenia,  

f. Karty zieleni - ścieżka dydaktyczna w parku przy ul. Rędzińskiej oraz akcja jeż: do 

końca października zostaną ustalone szczegóły akcji,  

g. Tablice ogłoszeniowe i strona www - dbamy o aktualności, 

h. Edukacja - informacja o stanie bieżącym: szkoła zostanie rozbudowana w 

perspektywie 3-4 lat (osobny budynek), 

i. Archibox – trwają prace wykończeniowe. Jeszcze jesienią bądź na wiosnę cała 

konstrukcja zostanie pomalowana,  
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j. Kalendarz wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez RO do końca 

roku 2019 – informacja kto, co i z kim, z jaką organizacją, 

k. Kuranty z wieży kościoła – dyskusja: czekamy na zgłoszenia, czy mieszkańcy są 

niezadowoleni; monitorujemy sprawę, 

l. Kontenery – lokalizacje na 2020 r.: Przemysław Miara ustalił nowe lokalizacje oraz 

częstotliwości podstawienia kontenerów na osiedlu. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVI Sesji 

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

6. Terminy: 

a. 7 października – zakończenie głosowania WBO 

b. 21 października, godz. 18 – konsultacje ws. Funduszu osiedlowego w siedzibie RO 

c. 23 października, godz. 18 – konsultacje ws. Funduszu osiedlowego w Klubie Seniora 

d. 26 października, godz. 11 – konsultacje ws. Funduszu osiedlowego w ArchiBoxie 

e. 26 października – warsztaty szycia (Joanna Masiak) 

f. 27 października, godz. 16 – Impreza przebierana w bibliotece „Cukierek albo psikus” 

g. 4 listopada, godz. 18 – XXXVIII Sesja Rady Osiedla Maślice 

Protokołowała – Maja Olszowy (Sekretarz Osiedla Maślice).  

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Maślice 

Renata Cierniak 


