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Wrocław, 03.02.2020 

 

VII Kadencja 2017-2021 

Protokół nr 44 z XLIV Sesji Rady Osiedla Maślice 

z posiedzenia w dniu 03 lutego 2020 r. Radnych Osiedla Maślice 

 

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

a. Liczba Radnych – 15 

b. Obecnych na sesji – 12 (nieobecni usprawiedliwieni: Barbara Duliniec, Tomasz 

Patoła, Ewa Wojewoda). 

2. Odczytanie porządku posiedzenia Sesji nr XLIV. 

Porządek obrad został przyjęty poprzez: 

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

3. Przystąpiono do głosowania  nad uchwałami: 

a. Uchwała nr XLIV/172/20 Diet za luty 2020 r 

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

b. Uchwała nr XLIV/173/20 Przyjęcia sprawozdania z działalności samorządu 

za 2019 r. 

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

c. Uchwała nr XLIV/174/20 Wsparcia inicjatywy budowy krytego lodowiska 

we Wrocławiu 

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

d. Uchwała nr XLIV/175/20 Przyjęcia planu budżetu na rok 2020 

12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się” 
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4. Sprawy bieżące: 

a. WBO 2020 – podsumowanie propozycji tegorocznych projektów. 

b. Zakupy – skarbnik osiedla: zakupiono plandekę do Archiboxa. Wkrótce 

odbierzemy kaczkomaty oraz karmę do kaczko matów. 

c. Rondo na skrzyżowaniu Brodzka/Maślicka/Królewiecka – Sławomir Czerwiński 

przygotuje pismo w tej sprawie. Poruszy także kwestię przebudowy/ zmiany 

organizacji ruchu na rondzie Pilczycka/Królewiecka/Drzymały. 

d. Dojście z ul. Bogatyńskiej do Maślickiej -  

e. Pisma: 

i. ws. luster ulicznych: Kozia/Maślicka, Nasienna/Warmińska, 

Rolna/Warmińska, Mrągowska (przy kwietnej łące) – Sławomir 

Czerwiński przygotuje pisma.  

ii. ws. znaku na ul. Królewieckiej kierującego ciężarówki na ul. Północną – 

Tomasz Kuna przygotuje pismo wraz z fotodokumentacją Roberta 

Kunysza. 

iii. ws. parkowania (skrzyżowanie ul. Suwalska/Augustowska 

+ ul. Warmińska/koło Pasażu Królewieckiego) – Sławomir Czerwiński 

przygotuje pismo. 

iv. ws. poszerzenia ul. Brodzkiej - drogi do szkoły na ul. Lubelskiej - 

Sławomir Czerwiński przygotuje pismo. 

f. Akcja „parkowanie” – przygotujemy ulotki informacyjne, które będziemy 

wkładać za wycieraczki samochodów zaparkowanych niezgodnie z przepisami. 

g. Trener Osiedlowy 2020/2021 – Otrzymano ofertę dot. Trenera Osiedlowego. 

Wstrzymujemy zgłoszenie do czasu postania boiska przy ul. Maślickiej (WBO). 

h. Podsumowanie spotkania w sprawie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i grupami nieformalnymi. 

i. Omówienie wydarzeń: 

i. Festyn charytatywny „Miasteczko PatRysiowe” – 9 lutego na Stadionie 

od godz. 11 do 18. 

ii. Dzień Kota – ustalenie terminu przesunięte na następny miesiąc. 

iii. Dzień Radnego -  wstępnie zaplanowany na 2 marca 2020 w Parku 

Kulinarnym 

iv. Budki dla ptaków – 23 lutego będzie spotkanie połączone z obserwacją 

ptaków. 
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5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLIV Sesji 

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

6. Terminy: 

a. 9 lutego 2020 r. – festyn charytatywny „Miasteczko PatRysiowe” 

b. 23 lutego 2020 r. – Maślicka Planszówkomania 

c. 23 lutego 2020 r. – spotkanie ornitologiczne 

d. 24 lutego 2020 r. – Posiedzenie Zarządu Osiedla 

e. 2 marca 2020 r. – Dzień Radnego 

 

Protokołowała – Maja Olszowy (Sekretarz Osiedla Maślice).  

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Maślice 

Renata Cierniak 

 

 


