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Wrocław, 13.01.2020 

 

VII Kadencja 2017-2021 

Protokół nr 43 z XLIII Sesji Rady Osiedla Maślice 

z posiedzenia w dniu 13 stycznia 2020 r. Radnych Osiedla Maślice 

 

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

a. Liczba Radnych – 15 

b. Obecnych na sesji – 11 (nieobecni usprawiedliwieni: Grażyna Lange, Tadeusz 

Smulikowski, Jakub Szrajber, Ewa Wojewoda). 

2. Odczytanie porządku posiedzenia Sesji nr XLIII. 

Porządek obrad został przyjęty poprzez: 

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

3. Przystąpiono do głosowania  nad uchwałami: 

a. Uchwała nr XLIII/168/20 – Diet za styczeń 2020 r 

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

b. Uchwała nr XLIII/169/20 - Przyjęcia sprawozdań z wykonania zadań społecznych 

2019 r. 

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

c. Uchwała nr XLIII/170/20 - Aktualizacji wykonania zadań społecznych 2020 r. – 

Skarbnik Osiedla Tomasz Kuna 

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

d. Uchwała nr XLIII/171/20 - Oferta realizacji Wigilii (Sławomir Czerwiński) 

i Mikołajek (Renata Cierniak) 

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

e. Uchwała nr XLIII/172/20 - Sprawozdania finansowego Zarządu Osiedla Maślice 
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11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się” 

 

4. Sprawy bieżące: 

a. Tablice informacyjne – jedną sztukę zakupi WCRS, drugą sfinansuje RO – jedna 

stanie przy przystanku Stadion Wrocław (Królewiecka), a druga w okolicach 

rozwidlenia Maślicka / Północna. 

b. Wsparcie kwotą 1 tys. zł projektu Oaza Maślicka – inicjatywa mieszkańca 

wnioskującego o 5 tys. zł. ze swojej firmy (Volvo). Realizacja w kwietniu/maju 

2020 r.  

c. Wsparcie inicjatyw osiedlowych (infrastrukturalnych, społecznych) 

z naciskiem na poprawianie jakości życia oraz budowanie „Porozumienia dla 

Maślic”. 20 stycznia o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie w tej sprawie 

d. Podział pracy – działania społeczne i działania infrastrukturalne – 

przypomnienie o zespołach/grupach roboczych i dyskusja o powołaniu komisji 

w ramach RO. 

e. Promocja/informacja działań osiedlowych – social media, strona www, 

Informator Maślicki – dział RO, przypomnienie/ustalenie grupy dbającej 

o tablice i punkty informacyjne osiedla, kolejne przypomnienie w tej sprawie 

w marcu. 

f. Montaż karmników i budek dla ptaków/nietoperzy – Tomasz Kuna 

poinformował o spotkaniu na przełomie lutego/ marca w tej sprawie. Dokłada 

data zostanie ogłoszona na kolejnej Sesji RO. 

g. Montaż dwóch tablic ogólnodostępnych na ogłoszenia osiedlowe oraz praca 

nad miejscem wymiany ubrań i lodówka społeczna w N-Parku. Możliwość 

zgłoszenia się jako wolontariusz do obsługi lodówki. „Szafa” będzie 

uruchomiona przed kolejnym sezonem jesienno-zimowym.  

h. Wolne wnioski: 

i. Zgłosiło się Stowarzyszenie Wrock&Roll ws. poparcia całorocznego 

lodowiska krytego. 

ii. Dyskusja nt. wsparcia potrzebujących dzieci z Maślic – uporządkowano 

zasady pomocy. 

iii. Sławomir Czerwiński poinformował o odbiorze chodnika w dniu 

14.01.2020 na ul. Rędzińskiej. 

iv. Od 18.01.2020 zostaje wydłużona trasa linii 127 do pętli Kozia przy 

ul. Maślickiej/ Stodolnej. Funkcjonowanie nowej trasy będziemy 
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monitorować. 

 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLII Sesji 

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

6. Terminy: 

a. 14 stycznia 2020 (g. 17:00) – bezpłatne porady prawne Filia nr 7 MBP 

(spotkanie dla frankowiczów) 

b. 20 stycznia 2020 (g. 18:00) –spotkanie w organizacjami pozarządowymi 

i grupami nieformalnymi  

c. 27 stycznia 2020 – Posiedzenie Zarządu 

d. 3 lutego 2020 – XLIV Sesja Rady Osiedla 

 

Protokołowała – Maja Olszowy (Sekretarz Osiedla Maślice).  

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Maślice 

Renata Cierniak 

 

 


