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Wrocław, 20.05.2020 

VII Kadencja 2017-2021 

Protokół nr 46 z XLVI Sesji Rady Osiedla Maślice 

z posiedzenia zdalnego Radnych Osiedla Maślice 

 

1. Po prezentacji planu Sesji przystąpiono do głosowania  nad uchwałami za 

pośrednictwem grupy Maślicka Rada na Facebooku w dniach 15-19 maja 2020: 

a. XLVI/179/20 Diet za kwiecień 2020 r., 

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

b. XLVI/180/20 Diet za maj 2020 r., 

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

c. XLVI/181/20 w sprawie przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji 

budżetowej w planie finansowym Osiedla Maślice na rok 2020 

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

d. XLVI/182/20 w sprawie opinii dotyczącej Lasu Pilczyckiego 

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

e. XLVI/183/20 w sprawie opiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

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

 

2. Sprawy bieżące: 

a. Sprawy bieżące – pytania i zgłoszenia mieszkańców. Zarząd Osiedla pozostając 
w stałym kontakcie z Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącym Rady Osiedla 
udziela odpowiedzi, czy dokonuje zgłoszeń do właściwej jednostki UM 
Wrocław. Zgłoszenia od mieszkańców wpływają przede wszystkim przez social 
media i rzadziej przez e-mail. Dotyczącą przede wszystkim czystości, 
zagospodarowania terenów zielonych, w tym dbałości o zieleń.  

b. Podsumowanie działań pomocowych w ramach koronawirusa: 
i. stały kontakt z Klubem Seniora Maślice, MOPSem, DPSem, Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, Departamentem Spraw Społecznych, Radą  
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Rodziców, parafią, osiedlami sąsiednimi, organizacje pozarządowe 
realizujące pomoc we Wrocławiu. Kontakt mają Sławomir Czerwiński i 
Renata Cierniak.  

ii. zakup maseczek wielokrotnego użytku z flizeliną (83 sztuki w kwocie 
12 zł/szt.), w sumie otrzymaliśmy od firmy Refkaart jeszcze 5 
szt. gratisowych oraz 22 szt. bezpłatnych dla potrzebujących rodzin 
z Osiedla Maślice. Ponadto w ramach akcji rozdania maseczek Rada 
Osiedla otrzymała 80 sztuk od jednego z mieszkańców celem 
rozdysponowania. Maseczki trafiły w liczbie 30 szt. trafiły do 
pracowników sklepów na Maślicach. Pozostałe 133 zostały rozdane 
przez obsługę 2 sklepów (Rabat, Hitek)  i Aptekę Millenium  seniorom 
oraz osobom potrzebującym nie mającym maseczek, 

iii. wykonywanie zakupów osobom samotnym, seniorom – aktualnie 
sytuacja jest opanowana, od kwietnia działa pomoc międzysąsiedzka, 

iv. wsparcie działań Rady Rodziców w sprawie zbiórki komputerów, 
v. wsparcie Rady Rodziców zakupem produktów żywnościowych dla 

potrzebujących rodzin w kwocie 250 zł. Zakup dokonany w sklepie 
Rabat, który zrezygnował z marży i dołożył od siebie kilka małych 
smakołyków. Wsparliśmy w ten sposób 5 najbardziej potrzebujących 
rodzin, 

vi. wsparcie zbiórki dla DPSu, która realizowana była przez Kolektyw 
Pomysłów, 

vii. wsparcie i organizacja, przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, 
zbiórki podstawowych produktów higienicznych dla osób 
potrzebujących. Działanie przy współpracy z MOPSem i organizacjami 
pozarządowymi, 

viii. realizacja projektu #wspieramswoje  - wsparcie promocją/reklamą 
lokalnego biznesu, 

ix. informowanie przez social media i stronę www (główne kanały 
informacyjne w czasach zarazy) oraz przez tablice informacyjne i przy 
współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami informacji o koronawirusie,    

x. utworzenie z Teresą Bisek listy osób, którym dostarczane są ciepłe 
posiłki, 

xi. wsparcie rozdawania żywności, która realizowana jest przez parafię 
Św. Agnieszki i Kolektyw Pomysłów. 

c. Park Świetlików – działania w sprawie retencji – przy współpracy z Dariuszem 
Boguszem (mieszkaniec) i Andrzejem Jóźwikiem (stowarzyszenie Nasze 
Maślice), Robert Kunysz i Sławomir Czerwiński realizują dobre praktyki w 
kwestii wpompowywania wody do stawów w Parku Świetlików. Pracujemy 
aktualnie nad oczyszczeniem i zapełnieniem drugiego stawu. 

d. Zagajnik przy Ługowinie – zakup (787,20 brutto) przez Zarząd Osiedla po 
konsultacji z Przewodnicząca RO dwóch blokad uniemożliwiających wjazd na 
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teren zielony pomiędzy rzeką Ługowiną a Wspólnota Mieszkaniową 
Królewiecka. Na tym terenie zgodnie z kartami zieleni mają być realizowane 
nasadzenia. Obecnie trwają uzgodnienia z Departamentem Zrównoważonego 
Rozwoju społecznych nasadzeń na tym terenie. Sadzić i dbać o nasadzenia w 
tym miejscu mają mieszkańcy – społeczne WROśnij. 

e. Archibox – czas na odnowienie konstrukcji – w tej sprawie pracujemy. 
f. Działania społeczne zawieszone do września. Jakie działania i plan działań 

w czasie zarazy – komentarze, propozycje, sugestie. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLV Sesji 

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

 

Do Protokołu dołączono Załącznik potwierdzający oddane głosy we wszystkich głosowaniach. 

 

Protokołowała – Maja Olszowy (Sekretarz Osiedla Maślice).  

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Maślice 

Renata Cierniak 


