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Wrocław, 04.11.2019 

VII Kadencja 2017-2021 

Protokół nr 38 z XXXVIII Sesji Rady Osiedla Maślice 

z posiedzenia w dniu 4 listopada 2019 r. Radnych Osiedla Maślice 

 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Renatę Cierniak. 

• Liczba Radnych – 15 

• Obecnych na sesji – 11 (nieobecni usprawiedliwieni: Sławomir Czerwiński, Tomasz 

Kuna, Robert Kunysz, Tomasz Patoła), 

2. Odczytanie porządku posiedzenia Sesji nr XXXVIII. 

Porządek obrad został przyjęty poprzez: 

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

3. Przystąpiono do głosowania  nad uchwałami: 

a. Uchwała nr XXXVIII/145/19 - Diety za listopad 2019 r. 

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

b. Uchwała nr XXXVIII/146/19 - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych (Sielska Chata, ul. Maślicka 166) 

10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymuję się” 

c. Uchwała nr XXXVIII/147/19 – Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych (Rossmann, ul. Maślicka 216) 

10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymuję się” 

d. Uchwała nr XXXVIII/148/19 – Przesunięcia między paragrafami zgodnie z potrzebami 

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

4. Sprawy bieżące: 

a. Mała retencja i melioracja, czyszczenie stawów – Robert Kunysz monitoruje 

sprawę. Z powodu nieobecności, skomentuje sprawę na kolejnej sesji 

w grudniu. 

b. ul. Ruczajowa - podsumowanie akcji i dalszy plan działania w sprawie – 

Tomasz Kuna, Tomasz Patoła nieobecni, skomentują sprawę na kolejnej sesji 
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w grudniu. 

c. Wigilia 2019 odbędzie się 18 grudnia o godz. 18:00. Radni wkrótce będą 

musieli określić swoją obecność, Klub Seniora wraz z Zarządem i 

Przewodniczącą RO utworzy listę gości, a do tego zostanie utworzona lista 

zaproszonych osób, które współpracują z Radą Osiedla.  

d. Mikołaj oraz paczki z Caritasu – tworzona jest lista osób, które potrzebują 

pomocy. Chętni Radni wkrótce (do 15.11.2019) zgłoszą się do pomocy 

w rozwożeniu paczek. 

e. Tablice ogłoszeniowe i strona www – nowe zasady obsługi strony www 

(Sławomir Czerwiński, Tomasz Patoła, Maja Olszowy). 

f. Kalendarz wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez RO 

do końca roku 2019 – informacja kto, co i z kim, jaką organizacją itp. – 

promocja wydarzeń – Tomasz Kuna monitoruje i dba o aktualizacje. 

g. Maślicki Dzień Kota – Ewa Wojewoda. W przyszłym roku w lutym planowane 

jest kolejne wydarzenie z tego cyklu. Należy ustalić budżet i szczegóły – 

ok. 300 zł. 

h. Głośność kurantów dyskusja w kwestii – sytuacja jest monitorowana (także 

w Internecie), w razie potrzeby RO będzie podejmować działania. Póki co, nie 

zostało przygotowane żadne pismo/ wniosek w tej sprawie. 

i. Procesy partycypacji na Osiedlu Maślice - instrumenty, narzędzia, 

zaangażowanie mieszkańców (frekwencja), dobre praktyki – przesunięte na 

grudzień ze względu na nieobecność Tomasza Patoły.  

j. Sesja nadzwyczajna dotycząca Funduszu Osiedlowego – 18 listopada 2019 

o godz. 19:00 w bibliotece. 

k. Wsparcie grupy piłkarskiej – Rada Osiedla będzie wspomagać działania 

dotyczące założenia i funkcjonowania maślickiej drużyny piłkarskiej przez 

mieszkańca Maślic Daniela Wesołowskiego. Sprawę monitoruje Maja Olszowy.  

l. Zakupy w myśl eko i zero waste – papier, zastawa RO, woda w szkle oraz 
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kosze do segregacji. 

5. Wolne wnioski: 

a. Słupki na ul. Suwalskiej – zaproponowano spotkanie Zespołu ds. 

zrównoważonego rozwoju 23.11.2019 r. o godz. 11:00 w świetlicy. 

b. Jazda konna w Parku Rędzińskim – Grażyna Lange sprawdzi zasady 

funkcjonowania koni w przestrzeni publicznej. 

c. Problem mieszkańca ul. Sadowniczej, którzy nieustannie pali śmieciami. Został 

już wielokrotnie ukarany. Barbara Duliniec spotka się z mieszkańcem w celu 

ustalenia sposobów likwidacji problemu. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVII Sesji 

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

7. Terminy: 

a. 18 listopada, godz. 19 - XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Osiedla Maślice 

b. 2 grudnia, godz. 18 – XL Sesja Rady Osiedla Maślice 

Protokołowała – Maja Olszowy (Sekretarz Osiedla Maślice).  

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Maślice 

Renata Cierniak 


