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Osiedle Ołtaszyn 
Jednostka Pomocnicza 

Miasta Wrocławia 
 

 

ZAWIADOMIENIE 

XVII sesja Rady Osiedla Ołtaszyn 

odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r.   o godz. 18:00. 

 

PORZĄDEK OBRAD 

na XVII sesję Rady Osiedla Ołtaszyn 

 

 

Otwarcie sesji. 

Sprawdzenie quorum / lista obecności/. 

Zatwierdzenie porządku sesji lub zgłoszenie wniosków o jego zmianę i przeprowadzenie 

głosowania w tej sprawie. 

Procedowanie uchwał: 

1. nr. XVII/69/22 w sprawie budowy progów zwalniających na ul. Ułańskiej. 

2. nr. XVII/70/22 w sprawie organizacji ruchu na ul. Kryształowej i Nefrytowej.  

Procedowanie uchwały poprzedzi omówienie sytuacji komunikacyjnej na Ołtaszynie związanej z 

uruchomieniem fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia od ronda w Żernikach 

Wrocławskich do nowego ronda we Wrocławiu w ulicy Grota Roweckiego. 

3. nr XVII/71 /22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania zad. społ. pn.  „Fundusz Czasu 

Wolnego”. 

4. nr XVII/72 /22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania zad. społ. pn. „Mikołajki” 

5. nr XVII/73 /22 w sprawie opinii o działalności Centrum Aktywności Lokalnej. 

5. Sprawy bieżące. 
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a. informacja o planach realizacji osiedla mieszkaniowego na terenach zlokalizowanych 

pomiędzy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, a Kutrzeby, na wysokości ogrodów działkowych 

Storczyk, 

b. sprawa kręgielni na terenie zielonym przy CAL, 

c. odpowiedź RDOŚ w sprawie realizacji osiedla mieszkaniowego przy ul. Orawskiej, 

d. odpowiedź ZDiUM na temat opinii RO w sprawach organizacji ruchu na ul. Ułańskiej, 

e. informacja o rozpoczęciu realizacji ciągu pieszo rowerowego w ul. Agrestowej, 

f. omówienie postępów prac remontowych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 34, 

g. dyżury dla osób niepełnosprawnych ruchowo – podsumowanie efektów, 

h. omówienie pracy w listopadzie br.: 

- Komisja ds. Budownictwa i Infrastruktury, 

- Komisja ds. Zieleni i Ochrony Środowiska,  

- Komisja ds. Kultury, Sportu i Integracji Społecznej, 

i. propozycja ustalenia alternatywnych tras przejazdu dla autobusów, 

j. inne. 

6. Wnioski i skargi mieszkańców. 

7. Zapytania radnych i wolne wnioski. 

8.  Przyjęcie protokołu z XVI sesji. 

9.  Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady Osiedla 

 Krystyna Sawińska 


