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Osiedle Ołtaszyn 
Jednostka Pomocnicza 

Miasta Wrocławia 
 

 

ZAWIADOMIENIE 

XVIII sesja Rady Osiedla Ołtaszyn 

odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 r.  o godz. 18:00. 

 

PORZĄDEK OBRAD 

na XVIII sesję Rady Osiedla Ołtaszyn 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie quorum / lista obecności/. 

3. Zatwierdzenie porządku sesji lub zgłoszenie wniosków o jego zmianę i przeprowadzenie 

głosowania w tej sprawie. 

4. Procedowanie uchwał: 

1. Nr. XVIII/74/23 w sprawie  planu budżetowego Osiedla na 2023r. 

2.  Nr. XVIII/75/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania zadania społecznego 

pn. „Działalność Klubu Seniora  2022”. 

3.   Nr. XVIII/76/23 w sprawie aktualizacji oferty na realizację   zadania społecznego  pn. 

:” Działalność Klubu Seniora w 2023r”. 

4. Nr. XVIII/77/23 w sprawie  przyjęcia sprawozdania z wykonania zadania społecznego 

pn. „Wigilia dla seniorów i osób samotnych z osiedla Ołtaszyn  2022”. 

5.  Nr. XVIII/78/23 w sprawie oferty na realizację  zadania  społecznego pn. „Wigilia dla 

seniorów i osób samotnych z osiedla Ołtaszyn  w 2023r.” 

6. Nr. XVIII/79/23 w sprawie aktualizacji oferty na realizację   zadania społ.  pn. :”Piknik – 

Powitanie Lata  w 2023r”.  

7. Nr XVIII/80/23 w sprawie  oferty na  realizację  zadania  społecznego pn. „MIKOŁAJKI 

2023r. 
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8. nr XVIII/81/23  w sprawie diet dla radnych za okres I kw.2023r. 

9. Nr XVIII/82/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022r. 

        5. Sprawy bieżące. 

a. realizacja oświetlenia ulicznego i chodnika na  odcinku od nr 66/74 Kutrzeby do wsi Wysoka, 

b. odpowiedź ZDIUM na wnioski Rady w sprawie organizacji ruchu na ul. Ułańskiej, 

c. wybór 2 osób z Rady do opiniowania portalu e-wycinka prowadzonego przez ZZM.   

c.  inne. 

6. Wnioski i skargi mieszkańców. 

a. Skarga  na  przedłużającą się realizację zadania budowy nawierzchni ul. Motylkowej wraz z 

łącznikiem do ul. Świt w ramach umowy partycypacyjnej zawartej 20.07.2020r.  

7. Zapytania radnych i wolne wnioski. 

8.  Przyjęcie protokołu z XVII sesji. 

9.  Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady Osiedla 

 Krystyna Sawińska 


