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Wrocław, 13.07.2020 

VII Kadencja 2017-2021 

Protokół nr 49 z XLIX Sesji Rady Osiedla Maślice 

z posiedzenia Radnych Osiedla Maślice 

 

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

2. Zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań 

w tej sprawie. 

3. Głosowania zostały przeprowadzone za pośrednictwem grupy Maślicka Rada na 

Facebooku w dniach 13-16 lipca 2020 (nie każdy uczestniczył we wszystkich 

głosowaniach): 

a. XLIX/188/20 diet za lipiec 2020 r., 

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

b. XLIX/189/20 opinii wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

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

c. XLIX/190/20 przesunięć między paragrafami. 

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

d. XLIX/191/20 opinii dla SBM Maślice w kwestii sprzedaży działek Gminie 

Wrocław. 

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

e. XLIX/192/20 nadania statutu pomników przyrody drzewom na Maślicach wraz 

z uwzględnieniem formy ochrony przyrody. 

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

f. XLIX/193/20 bezpieczeństwa na ul. Królewieckiej. 

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

g. XLIX/194/20 zabezpieczenia chodników i oznakowania ciągów pieszo-jezdnych 
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na ul. Mrągowskiej. 

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

h. XLIX/195/20 postawienia koszy na śmieci i blokady wjazdu na wały 

przeciwpowodziowe od strony ul. Potokowej.  

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

4. Sprawy bieżące przedyskutowane podczas Sesji stacjonarnej: 

a. Fundusz Osiedlowy: 

i. Wiaty przystankowe przy przystanku „Warmińska” na ul. Królewieckiej 

w stronę Pracz. Przetarg jest w trakcie procedowania. 

ii. Bezpieczne przejścia (Suwalska/Maślicka oraz Maślicka/Północna) -  

wybrano dwa punkty, w których będą utworzone przejścia. 

b. Działania społeczne na wakacje – propozycje, harmonogram itp. Radni powinni 

zastanowić się nad akcjami, które chcieliby przeprowadzić w najbliższym czasie 

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

c. Akcja „Parkuj dobrze!” - Radni powinni zastanowić się nad formą 

przeprowadzenia akcji. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLVIII Sesji przeprowadzone za pośrednictwem 

grupy Maślicka Rada na Facebooku w dniach 13-16 lipca 2020: 

13 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 


