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Wrocław, 01.06.2020 

VII Kadencja 2017-2021 

Protokół nr 47 z XLVII 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 30 maja – 

1 czerwca 2020: 

a. XLVII/184/20 w sprawie zaopiniowania dzierżawy nieruchomości oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 35/9 AM 16 obręb Maślice. 

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

2. Sprawy bieżące: 

a. Liderzy/liderki osiedlowi/e - pomysł wprowadzenia obok lidera 

przeciwpowodziowego innych liderów (w zależności od potrzeb i charakteru 

danego osiedla) przy RO tj. np.: 

- mediacyjnego, 

- ds. pomocy społecznej, 

- ds. wolontariatu osiedlowego, 

- ds. zieleni i ekologii z jednoczesną budową osiedlowego ekowolontariatu 

- ds. bezpieczeństwa. 

Sprawa ma być pilotażem, o którym wie Departament Spraw Społecznych 

i WCRS. Zostanie podjęta na spotkaniu zespołu ds. reformy jednostek 

pomocniczych miasta Wrocławia z prezentacją szerszego opisu i kontekstu jaki 

ma być zamieszczony w nowym statucie osiedli wrocławskich. Pilotaż ma na 

celu znalezienie osób na wyżej wymienione funkcje oraz wspólne ułożenie 

zakresu obowiązków, z jednoczesnym włączeniem liderów w miejską strukturę 

szkoleniowo – komunikacyjną. 
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W kwestii pilotażu stawiane są trzy pytania: 

- Czy samorządy osiedlowe potrzebują tego typu rozwiązania? 

- Jakich Twoim zdaniem liderów brakuje? 

- Czy znasz osoby, które mogłyby podjąć realizację proponowanych funkcji? 

Jeśli tak to zgłoś, zaproponuj. 

PROPOZYCJE 

Zgłoszenie propozycji na lidera mediacyjnego Osiedla Maślice: 

– Grażyna Lange. 

Zgłoszenie propozycji na lidera ds. zieleni i ekologii na Osiedlu Maślice: 

– Dariusz Bogusz. 

Pomysłodawcą i koordynatorem niniejszego działania pilotażowego ze strony 

Wrocławskiego Forum Osiedlowego jest Sławomir Czerwiński. 

b. mieszkańcy ul. Łukowskiej chcą rozpocząć procedurę realizacji budowy ulicy 

osiedlowej z Programu Inicjatyw Lokalnych. W tej sprawie skierowali pismo do 

Prezydenta Wrocławia (podjęcie próby realizacji poza PILem) oraz  pracują  nad 

wnioskiem. Liczą na wsparcie w tej sprawie RO tj. uchwałą popierającą 

inicjatywę, udostępnienie lokalu, wsparcie zbiórki wśród mieszkańców danej 

ulicy. Sprawa na kolejną sesję. 

c. nowi mieszkańcy ul. Maślickiej 201 namówili dewelopera do montażu lustra 

przy wyjeździe z posesji. Skierują do RO pismo celem wsparcia i przedłożenia 

w WIMie. 

d. Kamil i Joanna Korzeniowscy chcą na własny koszt wybudować ok. 60 m kw.  

brakującego fragmentu chodnika na ul. Fromborskiej. 

e. rozpoczęcie działania Odkryj Pomniki Przyrody – pomysłodawca i koordynator 

Tomasz Kuna,   

f. podjęcie współpracy z przedszkolem i szkołą Łobuziaki w celu promocyjnego 

wsparcia czterech szkoleń dotyczących edukacji. 
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3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLVI Sesji 

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

 

Do Protokołu dołączono Załącznik potwierdzający oddane głosy we wszystkich głosowaniach. 

 

Protokołowała – Maja Olszowy (Sekretarz Osiedla Maślice).  

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Maślice 

Renata Cierniak 


