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PROTOKOŁ Z III SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN 

z dnia 23 listopada 2021r. 

1. Otwarcie sesji.  

2. Sporządzenie  listy obecności- załącznik  nr 1 do protokołu. 

Wymagane quorum- 8 radnych. 

 Obecnych- 10 radnych. Nieobecni:  Krzysztof Greń, Katarzyna Hałaczkiewicz, Maria 
Kręcisz, Maciej Kucfir, Daniel Piątek. 

3. Zatwierdzenie porządku sesji. 

W związku z zaistniałymi wydarzeniami, wymagającymi pilnego ustosunkowania się Rady 
Osiedla- Przewodnicząca Zarządu złożyła wniosek o rozszerzenie programu posiedzenia  
o procedowanie dwóch uchwał: 

- nr III/14/21 w sprawie  wystosowania apelu do władz Wrocławia. 

- nr III/15/21 w sprawie organizacji ruchu w ul. Uczniowskiej.  

Głosowanie: przyjęto jednogłośnie . 

 4. Informacja na temat wykonania planu finansowego Osiedla za 2021r.   

Wyprzedzająco, Przewodnicząca Rady omówiła: 

- bieżący stan stan środków finansowych, w oparciu o przesłany radnym wyciąg z 
budżetu wg. stanu na  dzień 10.11.2021 z korektą na dzień sesji. Z planowanej kwoty 
60.230,0 zł do wydatkowania w br. pozostała kwota ca. 15.000,00 zł, 

- źródła finansowania działalności Osiedla w tym środki podstawowe tj. 33.180,000  i 
inne, pozyskiwane na realizację zadań społecznych, 

- zadania społeczne realizowane w br. Piknik, Klub Seniora, Senioralny fundusz 
wyjazdowy, Fundusz Czasu Wolnego, Wigilia dla seniorów i osób samotnych, Mikołajki, 

- tryb zgłaszania zadań społecznych i udział środków podstawowych deklarowanych 
jako udział, w ofertach Osiedla. 

Radny Jakub Zychowicz zadał pytanie o wysokość dopłat WCRS i środków 
podstawowych w zadaniach społecznych oraz o środki przeznaczone  na rzecz biblioteki. 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Edyta Skuła podała kwoty deklarowane i dopłaty 
WCRS z zastrzeżeniem, że  szczegółowe rozliczenia zawarte są w sprawozdaniach. W 
br. biblioteka została doposażona w audiobooki za kwotę 1.800,00 zł.  

Uzupełniająco Przewodnicząca Zarządu Osiedla wskazała, że każdego roku w 
planie finansowym uwzględniamy wsparcie gminnych jednostek budżetowych, 
znajdujących się na terenie osiedla tj. szkoły, przedszkola oraz biblioteki; również 
w planie finansowym przygotowanym przez Zarząd na rok 2022 r. uwzględniono 
ww. pozycję. 

5. Procedowanie uchwał: 

- nr III/11/21 w sprawie zmian w planie finansowym Osiedla na 2021 r.  

Przewodnicząca  Zarządu szczegółowo omówiła proponowane przez Zarząd zmiany, 
mające  na celu optymalne wykorzystanie przyznanych Osiedlu środki na br.  
Przesunięcia  dotyczą łącznej kwoty 1.950,0 zł.  Kwota 1.700,00 zł z zaplanowanych 
przesunięć zostanie  przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia dla 
jednostek gminnych tj. Szkoły nr 34. ww. placówka zgłaszała potrzeby w zakresie 
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urządzenia do drukowania; 250,00 zł przeznaczone jest na zakup tonerów i papieru dla 
Osiedla. 

Głosowanie: przyjęto jednogłośnie. 

- nr III/12/21 w sprawie diet dla radnych.  

Przewodnicząca  Zarządu przedstawiła propozycję wysokości diet dla radnych za 
grudzień br. Diety mają charakter kompensacyjny i wniosek Zarządu dotyczy grupy 
radnych ponoszących największe koszty finansowe z tytułu pełnienia funkcji społecznej 
/koszty transportu do WCRS, organów administracji, jednostek miejskich itp. korzystanie 
z własnych drukarek, papieru i tonera itp/.  

Głosowanie: za 9, przeciwko- 0, wstrzymała się 1 radna. 

-  nr III/13/21 w sprawie powołania Komisji do spraw społecznych i zdrowia. W związku z 
nieobecnością na sesji radnego Krzysztofa Grenia, a następnie pisemne nie wyraźnie 
zgody na pracę w komisji oraz braku  wystarczającej liczby radnych deklarujących udział 
w pracach komisji- sprawa została odłożona na czas późniejszy.  

W związku z zaistniałą sytuacją zmianie uległa numeracja kolejnych uchwał, a nr III/13/21 
otrzymała uchwała w sprawie wystosowania apelu do władz Wrocławia. 

Apel został zainicjowany przez Wrocławskie Forum Osiedlowe i dotyczył  powrotu przez 
władze Miasta do rozmów z władzami województwa dolnośląskiego w sprawie stworzenia 
wspólnej oferty biletowej dla systemu kolei aglomeracyjnej. Jednobrzmiące chwały w 
sprawie jw. podjęło wiele wrocławskich osiedli. Po dyskusji o zaletach stosowania  
miejskiej UrbanCard w pojazdach marszałkowskich przewoźników kolejowych na trasach 
w obrębie miasta i jego „obwarzanka, oraz kosztów ponoszonych przez Miasto z tego 
tytułu- radni zdecydowali jn: 

Głosowanie: za 9, przeciw ), wstrzymała się jedna radna  

-  nr III/14/21 nr III/15/21 w sprawie organizacji ruchu w ul. Uczniowskiej.  

Projekt uchwały został przygotowany po otrzymaniu od mieszkańców licznych skarg 
dotyczących interwencji Straży Miejskiej w dniu 17 listopada 2021r. Rozmowa z 
mieszkańcami i strażnikami Straży Miejskiej prowadzona przez radnego Rafała Skułę  
zakończyła się odstąpieniem od nakładania mandatów na kolejnych właścicieli pojazdów 
zaparkowanych na tej ulicy. Powodem interwencji jest całkowity brak miejsc postojowych 
w będącej strefą zamieszkania (ZNAK D-40)  - ul. Uczniowskiej. 

Uchwała ma charakter wniosku o opracowanie przez WIM i wdrożenie projektu organizacji  
ruchu w całej ulicy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia niezbędnej ilości miejsc 
postojowych w rejonie obiektów użyteczności publicznej tj. praktyki lekarskiej i apteki. 

Głosowanie: za - jednogłośnie 

Ustalono, że  Komisja ds. infrastruktury i budownictwa przeprowadzi audyt 
wszystkich ulic na osiedlu  pod kątem potrzeb w zakresie opracowania projektów 
organizacji ruchu.  

5. Informacja Zarządu i Komisji ds. kultury i sportu w sprawie realizacji  zadania 
społecznego pn. „ Mikołajki”. Referowała radna Patrycja Ciupa. 

Mikołajki dla dzieci z osiedla odbędą się w sobotę 04.12.2021 w CAL. Są organizowane 
dla grupy dzieci w wieku 3-9 lat. Nabór uczestników  odbywa się za pośrednictwem 
oficjalnej  poczty osiedla. Informacja o Mikołajkach została zamieszczona na stronie 
internetowej Rady, na fb , oraz w gablotach na terenie Ołtaszyna. Zakładana ilość dzieci 
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60-70.  Wg stanu na dzień dzisiejszy są jeszcze wolne miejsca. Przewidziany  jest  
również zakup upominków dla dzieci z rodzin ubogich. Zapytanie w tej sprawie zostało 
skierowane do szkoły i przedszkola przez radną Patrycję Ciupę. Radny Jakub Zychowicz  
skontaktuje się dodatkowo z ww. placówkami w sprawie jw.  

6.  Sprawy bieżące.  

a. stanowisko Komisji infrastruktury i budownictwa  w sprawie progów na w ul. 
Ułańskiej  na odcinku od ronda do ul. Kutrzeby. Referowała radna Barbara Focht.  

Wniosek o poparcie budowy progów  w ulicy na złożyła grupa mieszkańców. 

Z uwagi na bliskość placu zabaw, nasilający się ruch tranzytowy ze i do wsi Wysoka 
oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa pieszym- ograniczenie szybkości rozwijanej 
przez auta na  całym przebiegu tej ulicy, Komisja uznała za zasadne.  Nowa organizacja 
ruchu na ww. ulicy, projektowana jest aktualnie tylko w części ul. Ułańskiej na odcinku 
od Obrońców Poczty Gdańskiej do Marii Wittek, a projekt będzie przekazany do 
opiniowania przez RO. Przewodnicząca Zarządu ustaliła, że obecnie opracowywane są 
w tej sprawie szczegółowe wytyczne, które zostaną przekazane RO do zaopiniowana z 
początkiem grudnia, dopiero na podstawie opinii RO ZDiUM zleci wykonanie projektu 
organizacji ruchu. 

Zarząd wystąpi do WIM UM z wnioskiem o opracowanie projektu docelowej 
organizacji ruchu  w celu uspokojenia ruchu pojazdów. 

Głosowanie: przyjęto jednogłośnie. 

Radni Rafał Skuła i Zbigniew Szpiczakowski- omówią temat na najbliższym 
spotkaniu ze Strażą Miejską, w kontekście zwiększenia nadzoru służb. 

b.   Ul. Kutrzeby- roboty drogowe i oświetlenie ulicy. 

Wg. informacji uzyskanej od WIM UM, stanowiącej uzupełnienie informacji w sprawie 
interpelacji Radnej Miejskiej Edyty Skuły - ZDiUM prowadzi  uzgodnienia z inwestorem 
zewnętrznym  w sprawie: 

zaprojektowania i wybudowania chodnika  i drogi rowerowej na ul. Kutrzeby od nr.75 do 
ul. Opalowej oraz budowy peronów przystanków autobusowych /w obu kierunkach/ za 
skrzyżowaniem ul. Kutrzeby i Opalowej. 

  Terminy realizacji ww. zadania będą znane dopiero po podpisaniu porozumienia przez 
inwestora zewnętrznego /co zostało określone na 2022r/ i będą dostosowane do jego 
planowanych działań.  

-  Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ul. Kutrzeby 
od posesji nr 75 do granic Miasta i przekazana przez Projektanta do ZDiUM-u w dn. 
07.11.2021r. Obecnie trwa jej weryfikacja i przygotowanie do zgłoszenia robót 
budowlanych. Termin realizacji planowany jest w 2022 r.  

 
c. Oświetlenie  skrzyżowań ul. Strachowskiego i Nenckiego oraz Strachowskiego i 
Parafialnej i Kutrzeby.  

-  Nie funkcjonuje część latarni  doświetlających skrzyżowania. W sprawie Zarząd pojął 
szereg interwencji w ZDiUM. Wg. informacji ZDiUM problem leży po stronie Tauronu. 
Ustalono telefonicznie z dyr. ZDiUM podjęcie natychmiastowych działań. Poinformowano 
również, że ZDiUM prowadzi rozmowy z nowym kierownictwem w Tauronie aby tego 
typu zgłoszenia realizowane były poprzez wniosek na dedykowany adres email 
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- ZDiUM wykona sprawdzenia funkcjonowania oświetlenia na ul. Motylkowej. Wg. 
zgłoszeń oświetlenie działa w ciągu dnia, nie działa natomiast w godzinach porannych, 
gdy jest jeszcze ciemno. 

d. Konsultacje osiedlowe. 

Zarząd wystąpił do  ZZM w sprawie przekazania Osiedlu zgody Pracowni Architektury 
Krajobrazowej  ” I Kropka”- na udostępnianie /mieszkańcom  do wglądu/ projektu pn. 
„Zagospodarowanie terenu zieleni i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul 
Rubinowej „. Sprawa dotyczy planowanych konsultacji na temat jw. 

e. Kontener na gabaryty. 

W związku z realizacją chodnika przy ul. Kurpiów i związaną z tym likwidacją miejsca 
ustawień  kontenera  przy ul. Brylantowej Przewodnicy Komisji ds. Zieleni i Ochrony 
Środowiska Radny Zbigniew Szpiczakowski wskazał nowe miejsce, a Zarząd wystąpił  do 
Ekosystemu, wskazując lokalizację zamienną tj. ulicy pobocze ziemne Brylantowej  na 
wysokości nr 15 lub 3. 

7.  Interwencje i wnioski. 

Działania Zarządu: 

 a. Interwencja skierowana do Straży Miejskiej  o podjęcie działań w sprawach: 

- ustalenie właściciela  i  zobowiązanie go do usunięcia pojazdu stojącego na terenie 
zielonym obok trafostacji przy ul. Kutrzeby, 

- ustalenia właściciela działki przy ul. Goetla i podjęcia działań dla uporządkowania 
terenu/ hałda odpadów zielonych/, 

- patrolowanie wieczorem okolic Lidla z tyłu budynku, gdzie gromadzą się osoby 
spożywające alkohol i zanieczyszczające teren. 

b. interwencja w ZZM 

Przewodnicząca Rady interweniowała telefonicznie w sprawie posadzenia na terenie 
zielonym przed CAL drzewa iglastego w miejscu nasadzonej i ubiegłym roku i uschniętej 
daglezji. Wskazane byłoby wykonanie nasadzeń przed 04.12,br, tj., przed planowaną 
imprezą Mikołajkową. 

c. wniosek o rekomendację. 

 Prezes Stowarzyszenia  Artyści na Bruku wystąpił o rekomendację w sprawie 
zarządzania przez ww. Stowarzyszenie - Centrum Aktywności Lokalnej. Radny Rafał 
Skuła zaproponował spotkanie z prezesem stowarzyszenia w celu omówienia jego 
planów i podsumowania współpracy od 2018 roku. Ustalono, że warunkiem wydania 
opinii jest wcześniejsze spotkanie radnych z p. Michalewskim. Przewodnicząca Rady 
uzgodni z ww. termin spotkania. 

8.  Sprawy organizacyjne.  

a.  Sesje online.  

Przewodniczące Zarządu i Rady kontaktowały się w tej sprawie z WCRS oraz Centrum 
Usług Informacyjnych. Informacje w powyższej sprawie radni otrzymali na imienne  
skrzynki pocztowe. Sprawa jest w toku. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie 
przez CUI na  służbowym komputerze w siedzibie Rady- platformy komunikacyjnej. 

b. Spotkanie ze Strażą Miejską. 

Termin spotkania został ustalony na 08.12.2021r. 
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c Harmonogram sesji na 2022r. 

Ustalono, że sesje będą odbywały się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18,00. W 
nagłych przypadkach Przewodnicząca Rady dokona korekty terminu. 

d. Następna sesja odbędzie się 07.12.2021 o godz. 18:00. 

e. Przewodnicząca Rady odczytała, przesłanego przed sesją e-maila od radnego 
Krzysztofa Grenia, w którym nie wyraża on zgody na przewodniczenie Komisji ds. 
Zdrowia i spraw socjalnych oraz negatywnie ustosunkowuje się do braku możliwości 
indywidualnego komunikowania się w trakcie sesji za pośrednictwem prywatnego 
komunikatora.  

9. Zapytania radnych i wolne wnioski. 

Radny Jakub Zychowicz zgłosił wniosek o udzielenie pomocy rzeczowej choremu i  
pozostającemu w niedostatku mieszkańcowi osiedla. Proponował również 
zorganizowanie zbiórki na rzecz ubogich mieszkańców Ołtaszyna. 

Radny Zychowicz dokona sprawdzenia warunków życiowych osoby w sprawie której 
składał wniosek. W wypadku jego zasadności – Zarząd podejmie działania mające na 
celu wsparcie mieszkańca. Wykluczona jest pomoc finansowa z uwagi brak takich 
możliwości przez Radę Osiedla. Radny Rafał Skuła dokona sprawdzenia czy wskazany 
mieszkaniec otrzymuje pomocy od Caritasu i w jaki sposób można dodatkowo pomóc.   

 Sprawa zbiórki  na rzecz ubogich  zostanie przekazana do Komisji zdrowia i spraw 
socjalnych, po jej ukonstytuowaniu. 

10.  Przyjęcie protokołu z II sesji.  

Głosowanie- przyjęto jednogłośnie 

11.   Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady dokonała zamknięcia obrad. 

 

 

      Przewodniczyła                                                                                    Protokołowała 

Przewodnicząca  Rady Osiedla Ołtaszyn                                     Przewodnicząca Zarządu Osiedla                                           

           Krystyna  Sawińska                                                                                  Edyta Skuła  


