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Osiedle Ołtaszyn 
Jednostka Pomocnicza 

Miasta Wrocławia 

 

 

PROTOKÓŁ Z XVIII SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN 

z dnia 20 stycznia 2023r. 

1. Otwarcie sesji.  

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

Wymagane kworum - 8 radnych. 

Obecnych: 8 radnych.  

Nieobecni radni i radne: Patrycja Ciupa, Krzysztof Greń, Katarzyna Hałaczkiewicz, 

Maria Kręcisz, Maciej Kucfir, Daniel Piątek, Zbigniew Szpiczakowski.  

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

przeprowadzenie głosowania w tej sprawie. Wniosków nie zgłoszono. 

Głosowanie: przyjęto jednogłośnie.  

4. Procedowanie uchwał: 

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

Przewodnicząca Rady i Przewodnicząca Zarządu. 

W związku ze zwiększeniem środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla 

na realizację celów statutowych w 2023 r. z kwoty 33.180,00 zł na kwotę 

42.460,00 zł – korekcie ulega budżet Osiedla, przygotowany w ubiegłym roku. 

Mając ma względzie inflację oraz niezmienną wysokość dofinansowań 

przyznawanych przez WCRS na dodatkowe zadania społeczne, radni 

postanowili rozdysponować dodatkowe środki tj. 9.280,00 zł, zwiększając wkład 

własny na wskazane cele: 

 - Piknik -2.500,00 zł 

- Klub Seniora – 1.000,00zł 

- Imprezy okolicznościowe (Mikołajki, Wigilia i inne) – 1.500,00 zł 

- wyposażenie jednostek gminnych 4.280,00 zł (nowa pozycja w budżecie). 

Głosowanie: przyjęto jednogłośnie. 
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2.  Nr XVIII/75/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania zadania 

społecznego pn. „Działalność Klubu Seniora 2022”. 

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą złożoną przez Osiedle, z 

rozszerzeniem zakresu rzeczowego o zajęcia dla seniorów z obsługi 

smartfonów.  

Wydatkowano: łącznie kwotę 12.767,00 zł z czego 9.995,00 zł z dotacji WCRS i 

2.772,00 zł z budżetu Osiedla. 

Głosowanie: za 7, przeciwko – 0, wstrzymał się 1 radny. 

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

społecznego pn.: „Działalność Klubu Seniora w 2023 r”. 

W związku z przyznaniem przez WCRS dodatkowych środków finansowych na 

realizację zadania społecznego pn. „Działalność Klubu Seniora w 2023r.”  -  w 

kwocie 10.000,00 zł, to jest niższej od wnioskowanej przez Osiedle - 

zaktualizowano budżet dla ww zadania. 

Łącznie na ww. cel przeznaczona została kwota 15.200,0 zł, z czego 10.000,00 zł 

z dotacji WCRS i 5.200,00 z budżetu Osiedla. Zadysponowane środki nie 

pozwolą jednak na pełną realizację wszystkich propozycji zawartych w ofercie 

Osiedla. Ołtaszyński Klub Seniora jest jednym z najbardziej licznych we 

Wrocławiu, a w zajęciach uczestniczy ponad 120 osób. 

Głosowanie: za – 6, przeciwko – 0, wstrzymało się 2 radnych. 

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

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

2022”. 

Wigilia odbyła się w dniu 20.12.2022 r. w sali teatralnej CAL. Uczestniczyło w niej 

ca.90 osób, w tym Wiceprezydent Wrocławia – pan Sebastian Lorenc, 

Dyrektorka Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 – pani Halina Godlewska, 

oraz osiedlowi radni. Po Wigilii wszyscy uczestnicy otrzymali drobne słodkie 

upominki. 

Wydatkowano kwotę 3.295,00 zł z czego 1.799,00 zł z dotacji WCRS i 1.496,00 zł z 

budżetu Osiedla. 

Głosowanie: za- 6, przeciwko -0, wstrzymało się 2 radnych. 

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

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

 Rada przyjęła do realizacji zadanie społeczne pn. „Wigilia dla seniorów i osób 

samotnych w 2023 r.” i wnioskowała o przyznanie przez WCRS   
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dofinansowania na ww. przedsięwzięcie w kwocie 3.000,00 zł. Wkład własny 

Osiedla  został zadeklarowany na kwotę 2.700,00 zł.  

Głosowanie: za 6, przeciwko- 0, wstrzymało się- 2 radnych 

6. Nr XVIII/79/23 w sprawie aktualizacji oferty na realizację zadania 

społecznego.  pn. „Piknik- Powitanie Lata w 2023 r”.  

W związku z przyznaniem przez WCRS dodatkowych środków finansowych w 

kwocie 7.000,00 zł na realizację zadania społecznego pn. „Piknik Powitanie 

Lata 2023 r.”, tj. niższej od wnioskowanej przez Osiedle- zaktualizowano budżet 

na ww. przedsięwzięcie.  

Łącznie na ww. cel przeznaczona została kwota 18.041,00 zł, w czym 7.000,00 

zł z dotacji WCRS i 11.040,00 zł z budżetu osiedla.  

Głosowanie: za- 7, przeciwko - 1, wstrzymał się 1 radny. 

Po głosowaniu radni dyskutowali na temat kosztów wynajmu dmuchańców. 

Radny Jakub Zychowicz deklarował podanie kontaktu do firmy, która w jego 

ocenie oferuje niższe ceny. Przewodnicząca Zarządu stwierdziła, że koszty 

wynajmu zależą od rodzaju i atrakcyjności urządzeń oraz zapewnienia przez 

firmę wynajmującą pełnego pakietu obsługi wraz z ubezpieczeniem. 

Podkreśliła, że Zarząd przed dokonaniem wyboru sprawdza i porównuje różne 

oferty firm funkcjonujących na rynku. Odnosząc się do wypowiedzi radnego 

proponowała przesłanie przez polecaną przez niego firmę, oferty cenowej z 

zaznaczeniem co cena obejmuje na adres siedziby Rady Osiedla Ołtaszyn lub 

na skrzynkę e-mail osiedla. 

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

„MIKOŁAJKI 2023 r.” 

 Rada przyjęła do realizacji zadanie społeczne pn. „Mikołajki 2023 r.” i 

wnioskowała o  przyznanie przez WCRS dofinansowania ww. przedsięwzięcia 

w kwocie 3.000,00 zł. Wkład własny  Osiedla został zadeklarowany na kwotę 

2.500,00 zł. 

Głosowanie: za 6, przeciwko – 0, wstrzymało się 2 radnych  

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

Diety mają charakter kompensacyjny i zostały przyznane 6 radnym 

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.). 

Wysokość diety- 150,00 zł 
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Głosowanie: za- 6, przeciwko- 0, wstrzymało się 2 radnych. 

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

referowała Przewodnicząca Zarządu. 

Na łączną kwotę 72.280,00 zł pozostawioną do dyspozycji Osiedla w 2022 r. w 

tym 33.180,00 zł na cele statutowe i 39.000,00 zł dotacji – wydatkowano kwotę 

70.572,00 zł.  

W ramach powyższego zostało zrealizowane 7 zadań społecznych: 

- działalność Klubu Seniora 

- Piknik Powitanie Lata 

- Święto ul. Strączkowej 

- Fundusz Czasu Wolnego w ramach którego odbyły się: osiedlowy dzień 

sportu, wycieczka rowerowa do Kotowic, cykl zajęć muzyczno-plastycznych w 

czterech kategoriach tematycznych, 

- Senioralny Fundusz Wyjazdowy 

- Mikołajki  

- Wigilia dla seniorów i osób samotnych z osiedla. 

Nie została wydatkowana kwota- 1.708,00 w tym 900,00  zł stanowiły  

niewypłacone diety dla radnych (w wyniku zagubienia dokumentacji w WCRS i 

błędnego księgowania), a 808,00 zł to suma drobnych pozostałości na różnych 

pozycjach budżetowych. 

Głosowanie: 6 - za, przeciwko 2, wstrzymało się – 0. 

Po głosowaniu radni dyskutowali nad problemem braku zainteresowania 

pracą, wykazywanym przez wielu radnych np. tym nieuczestniczenie w sesjach 

i przy realizacji zadań społecznych. Radny Rafał Skuła stwierdził, że nie do 

przyjęcia jest obciążanie obowiązkami, w tym wymagającymi poświęcenia 

dużej ilości czasu – połowy radnych. Jako przykład podał organizację pikniku, 

czy dystrybucję paczek dla osób ubogich. 

10.  Nr XVIII/83/23 w sprawie koncesji na alkohol. 

Koncesja dotyczyła nowo otwartego sklepu Żabka przy ul. Grota Roweckiego. 

Głosowanie: przyjęto jednogłośnie. 

 5. Sprawy bieżące. 

a. Realizacja oświetlenia ulicznego i chodnika na odcinku od nr 66/74 

Kutrzeby do wsi Wysoka.  Referowała Przewodnicząca Zarządu.  
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Zadanie jest realizowane na skutek interwencji Przewodniczącej Zarządu Edyty 

Skuły, pełniącej funkcję radnej miejskiej. Oświetlenie ul. Kutrzeby od nr 75 do 

granic miasta ma być ukończone do końca marca. Budowa chodnika, nowych 

przystanków wraz z doświetleniem ma zostać zrealizowana do listopada 2024 

r.- termin uwzględnia etapowanie. Wg naszej wiedzy dokumentacja nie 

obejmuje wykonania zatok postojowych dla autobusów. 

W dyskusji – radny Henryk Surma wraz z radnym Rafałem Skuła wskazał na 

potrzebę fragmentarycznego zabudowania rowu S-31 w obrębie przystanku 

autobusowego. Pasażerowie wysiadający i wsiadający na przystanku 

autobusowym nr 26345 są bezpośrednio narażeni na nagły uskok gruntu 

(rowu). Zabezpieczenie przystanku pozwoli to na bezpieczne 

wsiadanie/wysiadanie z autobusów. 

Ustalenia. Zarząd wystąpi do ZDiUM w sprawie jw. 

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

Ułańskiej, 

ZDiUM negatywnie odniósł się do wniosków zgłaszanych przez Osiedle w 

sprawie organizacji ruchu w ul. Ułańskiej: 

- przesunięcia (w miarę możliwości) lokalizacji progu zwalniającego bliżej 

skrzyżowania ul. Ułańskiej i Marii Wittek, 

- zastosowania na całej długości ul. Ułańskiej, do spowalniania ruchu- progów 

podrzutowych, które w naszej ocenie wykazują wyższą skuteczność w 

ograniczaniu prędkości, również samochodów dużych typu SUV. Analogiczne 

progi zostały zamontowane na ul. Maczka 

c. Wybór 2 osób z Rady do opiniowania portalu e-wycinka prowadzonego 

przez ZZM.  

 Do kontaktów z ZZM za pośrednictwem portalu e-wycinka zgłosili się 

członkowie Komisji ds. zieleni i ochrony środowiska- radni Michał Tokarski i 

Henryk Surma. Radni jednogłośnie zaakceptowali ich kandydatury. 

d. Wycinka drzewostanu na działce przy ul. Orawskiej. 

Na fb osiedla w dniu 04.01.br. została zamieszczona prośba Zarządu o 

zgłaszanie przez mieszkańców dowodów (filmy, zdjęcia), obrazujących 

obecność dzikich zwierząt i ich siedlisk na terenie objętym inwestycją przy ul. 

Orawskiej. Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy jedno zdjęcie saren (nie należą do 

gatunków chronionych), wykonane już po wycince. Sprawa nie jest zamknięta, 

jednakże wg aktualnego stanu po stronie Osiedla brak możliwości 

prowadzenia postępowania mającego na celu pociągnięcie dewelopera do 

odpowiedzialności. 
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e. Bezpłatne zajęcia dla dzieci. 

We wtorki w sali sesyjnej Rady Osiedla będą odbywały się bezpłatne zajęcia 

muzyczne, taneczne oraz plastyczne dla dzieci w różnym wieku. Warsztaty 

będzie prowadziła radna Patrycja Ciupa. Na grupie FB osiedla znajduje się 

informacja na powyższy temat wraz z nr. telefonu kontaktowego do zgłaszania 

chętnych. 

f. Debata osiedlowa. 

Na dzień 31 stycznia 2023r. planowana jest debata osiedlowa. Jej tematem 

będzie komunikacja we Wrocławiu w kontekście realizacji planów kolei 

aglomeracyjnej, poprawy połączeń komunikacji miejskiej na południu 

Wrocławia oraz dokończenie ostatniego odcinka Wschodniej Obwodnicy 

Wrocławia. Wydarzenie może nie dojść jednak do skutku z uwagi na nagłą 

śmierć prezesa MPK p. Krzysztofa Balawejdera. Sprawę pilotuje Zarząd Osiedla. 

 

g. Progi na ul. Świt. 

Wg informacji zamieszczonej w Gazecie Wrocławskiej, do końca kwietnia br. 

winny zostać wykonane progi zwalniające na wspólnej dla osiedli Wojszyce i 

Ołtaszyn - ul. Świt. RO nie opiniowała dokumentacji na realizację ww. zadania. 

h. Podziękowanie od Prezydenta Wrocławia. 

Rada Osiedla otrzymała dyplom z podziękowaniami za bardzo dobrą 

współpracę z jednostkami oświatowymi zlokalizowanymi na terenie osiedla. 

7. Wnioski i skargi mieszkańców. 

a. Skarga na wyłączenie z przetargu budowy łącznika pomiędzy ul. 

Motylkową, a ul. Świt. 

 Skarga z dnia 29.12.2022 r. nie znajduje potwierdzenia w zamieszczonej na 

stronie ZIM dokumentacji.  15.12.2022 r. został przeprowadzony drugi przetarg 

na realizację części ul. Motylkowej i wybrany został wykonawca. Specyfikacja 

zawierała zapis: „Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu 

podobnych usług lub robót budowlanych, jak w zamówieniu podstawowym i 

będzie obejmował realizację pozostałych robót budowlanych wynikających z 

opracowanej dokumentacji projektowej tj. roboty w Rozbudowa drogi w ul. 

Motylkowej 68-73 i budowa oświetlenia oraz MKT w ul. Motylkowej 13-68 we 

Wrocławiu 5 zakresie Zadania 1 Etap 2: budowa drogi wraz z odwodnieniem, 

oświetleniem i MKT w łączniku ul. Motylkowej z ul. Świt. 5.7.2. Zamówienia o 

których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach podobnych do 
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udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z 

Wykonawcą (art. 213 ust. 1 ustawy Pzp)” 

W tej sytuacji brak możliwości podejmowania przez Radę Osiedla interwencji. 

b. Podjęte przez Zarząd interwencje: 

− do Wydziału Nieruchomości Komunalnych UM z wnioskiem o określenia 

stanu sprawy podziału działki, stanowiącej drogę ziemną do ogrodów 

działkowych Pod Gruszą. 

− Do ZDiUM w sprawie oznaczenie znakiem C-9 słupa trakcji elektrycznej, 

zlokalizowanego na wysepce przy skrzyżowaniu ul. Kurpiów i Brylantowej. 

8. Zapytania radnych i wolne wnioski. 

a. Radny Michał Tokarski dokona w MPWiK rozeznania co do sytuacji prawnej 

zarośniętego jeżynami rowu, zlokalizowanego po wschodniej stronie ul. 

Kutrzeby na wysokości nr. 74. 

b. Przewodnicząca Rady prześle radnym propozycję firmy zajmującej się 

zbiórką elektroodpadów, dotyczącą ustawienia na osiedlach czerwonych 

pojemników. Do dyskusji na następnej sesji, 

c. radny Henryk Surm wnioskował o zorganizowanie na osiedlu zbiórki 

elektroodpadów z odbiorem spod domów – do omówienia na następnej sesji 

łącznie z pkt 8b. 

d. Radny Rafał Skuła prosił o pomoc w montażu mebli do nowego 

pomieszczenia przekazanego do dyspozycji Osiedla oraz przyniesienie z CAL do 

sali sesyjnej dwóch wieszaków. 

9.  Przyjęcie protokołu z XVII sesji. 

Głosowanie: za - 6, przeciw- 0, wstrzymało się 2 radnych 

10.   Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady Osiedla Krystyna Sawińska dokonała zamknięcia obrad. 

 

Na tym protokół zakończono. 

                          Przewodniczyła                                                                                     Protokołowała 

  Przewodnicząca Rady Osiedla Ołtaszyn                                           Przewodnicząca Zarządu Osiedla                                           

                      Krystyna Sawińska                                                                                          Edyta Skuła  


