
 ZAWIADOMIENIE 

XXXVII sesja Rady Osiedla Ołtaszyn odbędzie się  11 lutego 2020r. w 

siedzibie Rady przy ul. Pszczelarskiej 7  we Wrocławiu – o godz. 

18:00. 

 

PORZĄDEK  OBRAD 

na XXXVII sesję Rady Osiedla Ołtaszyn 

 Otwarcie sesji. 

 Sprawdzenie  kworum  / lista obecności/. 

 Zatwierdzenie porządku sesji lub zgłoszenie wniosków o jego zmianę i  przeprowadzenie 

głosowania w tej sprawie. 

 Procedowanie uchwał: 

           - nr  XXXVII/133/20  w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działania osiedla za 2019r. 

            - nr XXXVII/134/20 w sprawie  uchwalenia  planu finansowego  Osiedla Ołtaszyn  na 2020r 

5. Informacja  Komisji  ds. Zieleni i ochrony środowiska na temat  stanu zieleni na 

osiedlu. 

6.  Sprawy bieżące w tym między innymi:. 

 Informacja o spotkaniu w Ekosystemie  w sprawie odpadów wielkogabarytowych. 

 Informacja o spotkaniu z przedstawicielami  Straży Miejskiej. 

 Informacja o podjętych interwencjach w sprawach : zwłoki w  realizacji  w ramach 

WBO 2018 zadania Słoneczny Park na Ołtaszynie III etap, usunięcia odpadów zalegających 

wokół kontenera na  tekstylia  przy ul. Parafialnej 61, oraz wiosek o usunięcie przedmiotowego 

kontenera, uporządkowania  ul. Kleeberga , monitoringu na boisku i naprawy zepsutej lampy.   

7. Wnioski mieszkaoców w tym: 

-   Poprawa stanu  bezpieczeostwa na skrzyżowaniu ul. Strachowskiego i Parafialnej , 

przy kościele/ zmiana ustawienia słupa i  sygnalizatora/    

- Ustawienie luster na wyjeździe na  skrzyżowaniach z ul. Nenckiego i Uczniowskiej z ul. 

Parafialną. 

- Ustawienie dodatkowych szykan na ul. Pszczelarskiej. 



- Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Uczniowskiej,Gałczyoskiego i Kurpiów. 

  Modernizacja  placu zabaw przy ul. Rubinowej. 

  Budowa szykan drogowych na ul.  Nefrytowej,Szmaragdowej,Turkusowej, 

Rubinowej i wprowadzenie  na tych ulicach stref zamieszkania . 

  Budowa na ul. Kutrzeby systemu sygnalizacji  świetlnej  przy przejściach dla 

pieszych włączanej przez  mieszkaoców, oraz budowa szykan na ww ulicy. Ustawienie 

radaru wyświetlającego szybkośd, wraz z zapaleniem sę czerwonego światła na 

najbliższym skrzyżowaniu. 

 Wydłużenie trasy  linii autobusowej  144, 

8. Zapytania radnych i wolne wnioski. 

9. Przyjęcie protokołu z  XXXVI sesji. 

 10 .Zamknięcie obrad. 

 

 

Przewodnicząca  Rady  Osiedla Ołtaszyn 

             Krystyna Sawioska 

 

 

 


