
Osiedle 
Maślice 

Jednostka pomocnicza 
Miasta  

 
 

 

Wrocław, 02.12.2019 

VII Kadencja 2017-2021 

Protokół nr 40 z XL Sesji Rady Osiedla Maślice 

z posiedzenia w dniu 2 grudnia 2019 r. Radnych Osiedla Maślice 

 

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

a. Liczba Radnych – 15 

b. Obecnych na sesji – 13 (nieobecni usprawiedliwieni: Barbara Duliniec, Jakub 

Szrajber) 

2. Odczytanie porządku posiedzenia Sesji nr XL. 

Porządek obrad został przyjęty poprzez: 

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

3. Przystąpiono do głosowania  nad uchwałami: 

a. Uchwała nr XL/160/19 – sprawozdanie z „Małego inżyniera”  

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

b. Uchwała nr XL/161/19 – Aktualizacja realizacji zadania społecznego - Wigilia  

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

c. Uchwała nr XL/162/19 – przesunięcia między paragrafami 

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

4. Sprawy bieżące: 

a. Wigilia Osiedlowa – lista gości, zakupy, scenariusz eventu etc. – dzięki 

zwiększeniu budżetu zwiększono liczbę uczestników do 120 gości. Lista gości 

i zaproszenia zostaną ukończone w tym tygodniu i wręczone 

b. Mikołajki Osiedlowe – ustalenie daty rozwożenia paczek: Renata Cierniak, 

Sławomir Czerwiński. 

c. Paczki z Caritasu – ustalenie kto rozwozi; Ustalono także kto komu wręczy 

paczki; odpowiedzialni za wręczanie: Tomasz Patoła, Grażyna Lange, Ewa 
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Wojewoda. 

d. Strona www Osiedla Maślice – rozwój o nowe zakładki; propozycja Tomasz 

Kuny żeby rozwinąć o zakładki dot. Dokumentów RO. 

e. Zakaz picia alkoholu na terenie szkoły – przypomnienie o zakazie picia 

alkoholu podczas wszelkich eventów. 

f. Rozliczenie faktur i zaplanowanych zakupów – planowany zakup składanego 

stołu oraz 4 ław + kosze oraz worki na śmieci. 

g. Sprawozdanie liderów przeciwpowodziowych ze szkolenia – Robert Kunysz, 

Tadeusz Smulikowski; podsumowanie szkolenia. 

h. Sprawozdanie ze spotkania z Dyrekcją Przedszkola nr 26 – Renata Cierniak, 

Sławomir Czerwiński. Podsumowano spotkanie, wzięto pod uwagę 

uruchomienie nowego przedszkola na stadionie  

i. Sprawozdanie ze spotkania dotyczącego parkowania przy ul. Suwalskiej – 

Sławomir Czerwiński podsumował spotkanie i pomysły (nowe zasady 

parkowania, wykorzystanie terenu zielonego, wykorzystanie parkingu 

szkolnego, jednokierunkowa Suwalska). Powstało rozwiązanie dzierżawy 

terenu przez mieszkańców. Do Wydziału Transportu zostanie wysłane pismo 

w tej sprawie. 

j. WBO – omówienie spotkania i wniosku mieszkańców w sprawie sprzeciwu 

wobec realizacji boiska przy AOW. Dyskusja z mieszkańcami, którzy 

uczestniczyli w sesji w tym zakresie. 

k. Kuranty z wieży kościoła – dyskusja. Czekamy na zgłoszenia, monitorujemy 

sprawę. 

l. Karty Zieleni i Osiedla Kompletne – stan realizacji oraz wydatki w ramach kart 

zieleni. Przedyskutowano temat, w tym postawienie kaczkomatów przy 

maślickich stawach. 

m. Współpraca z deweloperami i biznesem lokalnym (Ślęzoujście, Porajowska) – 

trwają konsultacje z Zarządem Zieleni Miejskiej ws. działań inwestorów na 
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terenach zielonych na osiedlu.  

n. Działania społeczne – zazębienie działań statutowych RO oraz wsparcie 

organizacji pozarządowych działających na osiedlu dla dobra mieszkańców 

i mieszkanek oraz osiedla Maślice – zasady współpracy. Sławomir Czerwiński  

o. Partycypacja – jak zwiększyć zaangażowanie społeczne instrumenty narzędzia 

– Tomasz Patoła. Podsumowanie i przypomnienie działań RO i współpracy 

z różnymi grupami, stowarzyszeniami 

p. Ustalenie w sprawie zadaszenia i malowania archiboxu – sprawa 

monitorowana, 

q. Pismo w sprawie większej częstotliwości wywozu tworzyw sztucznych – we 

wrześniu 2020 Przemysław Miara przygotuje harmonogram na kolejny rok. 

r. Pismo w sprawie lustra – na ulicy Ostródzka przy zakręcie – Tomasz Kuna 

wkrótce napisze pismo w tej sprawie. 

5. Wolne wnioski 

a. Budowa boiska pod zabudową typu balon, inwestor prywatny – kontakt 

z Michałem Stelamsińskim. 

b. Budowa słupków przy ul. Maślickiej w okolicy budowy bloków mieszkalnych 

Arkop. 

c. Słowomir Czerwiński podsumował samowolne dobudówki na osiedlu 

i problemy z nimi związane. 

d. Wody Polskie – informacja o nielegalnej kładce na rzece Ślęzie. Sławomir 

Czerwiński napisze oświadczenie do Wód Polskich m.in. ws. braku 

odpowiedzialności RO za nielegalną kładkę oraz ws. pozostałych tematów 

osiedlowych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIX Sesji 

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

7. Terminy: 

• 7 grudnia 2019 r. – turniej mikołajkowy z KS Wrocław Maślice godz. 11-15, w tym 
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mecz KS Maślice Wrocław vs. Rada Osiedla Maślice. 

• 18 grudnia 2019 r. – Wigilia Osiedlowa na Stadionie o godz. 18:00. 

Protokołowała – Maja Olszowy (Sekretarz Osiedla Maślice).  

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Maślice 

Renata Cierniak 

 

 


