
PROTOKÓŁ Z XLV ZDALNEJ SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN 

z dnia  25 stycznia 2021. 

1. Sesja została przeprowadzona za pośrednictwem poczty rada.sawinska@gmail w dniu 

25.01.2021 r. w godz. 16:00- 21:00 

Radni otrzymali wyprzedzająco na swoje skrzynki e-mail materiały na sesję wraz z 

informacją o sposobie przeprowadzeniu sesji. Formularz /do wypełnienia/stanowił 

odrębny załącznik.   

2. W sesji wzięło udział 12 radnych. Nie uczestniczyli: Alicja Urban, Jadwiga Zawiślak i 

Sebastian Wilk.  

3. Po otwarciu sesji Przewodnicząca Rady prosiła o zgłoszenie w ciągu 10 min. wniosków 

o zmianę porządku obrad. Wobec ich braku, od godz. 16:10 przyjmowane były 

wypełnione formularze głosowań. 

4. Wyniki głosowań  

Porządek obrad- za 11 głosów, przeciwko -0 , wstrzymał się 1 radny. 

• Uchwała nr XLV/152/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 

zadania społecznego pn. „Wycieczka rowerowa Wrocław- Kotowice”. 

Głosowanie: za- 11 głosów, przeciw- 0, wstrzymał się 1 radny.  

• Uchwała: nr XLV/153/21 w sprawie sprawozdania z wykonania zadania 

społecznego pn. „ Piknik Powitanie Lata 2020„. 

Głosowanie: za 10 głosów, przeciwko- 0, wstrzymało się 2 radnych 

• Uchwała: nr XLV/154/21 w sprawie oferty na realizację zadania  społecznego 

pn. „MIKOŁAJKI 2021.” 

Głosowanie: za 10 głosów, przeciwko- 0, wstrzymało się 2 radnych 

• Uchwała nr XLV/155/21 w sprawie oferty na realizację zadania społecznego 

pn. „Wigilia dla seniorów, osób samotnych i ubogich 2021.” 

Głosowanie: za- 10 głosów, przeciwko- 0, wstrzymało się- 2 radnych 

• Uchwała nr XLV/156/21 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z 

wykonania planu finansowego za 2020 r. 

Głosowanie:  za- 10 głosów, przeciwko -1, wstrzymał- się 1 radny. 

• Uchwała nr XLV/157/21 w sprawie uchwalenia planu finansowego Osiedla 

Ołtaszyn na 2021 r.  

Głosowanie: za- 10 głosów, przeciwko- 0, wstrzymało się 2 radnych 

• Uchwała nr XLV/158/21 w sprawie diet dla radnych na I kw.2021r.  

Głosowanie: za- 8 głosów, przeciwko- 0, wstrzymało się- 4 radnych  

 

 

5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji . 

Głosowanie: za- 9 głosów, przeciwko- 1, wstrzymało się- 2 radnych 

Zestawienie imiennych głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu. 

6. Wnioski radnych: 

mailto:rada.sawinska@gmail


Wniosków nie odnotowano. Na formularzach pojawiły się natomiast uwagi, które 

ze względu na zdalną formę sesji, brak możliwości swobodnej dyskusji i zasadę 

upubliczniania protokołów w internecie- zostały opatrzone komentarzem. 

a. Bogusława Kawałko: Czekałam na odpowiedź  na moje  zarzuty. Chociażby, że  

trzeba dopracować  Regulamin.  

 Szerokie omówienie zgłoszonych przez radną wniosków, również w kwestii 

Regulaminu znajduje się w protokole z sesji XLIV. Projekt zmian Regulaminu 

zostanie opracowany przez Zarząd. Po przygotowaniu założeń, projekt zostanie 

przedstawiony do dyskusji Klubowi Seniora i radnym. W tym przypadku ma 

zastosowanie analogiczny tryb postępowania jak przy wcześniejszym ustalaniu 

zasad Regulaminu. Prace nad Regulaminem Klubu Seniora zostały podjęte 

dopiero z początkiem 2019 r., po zmianach osobowych w Zarządzie, aby 

uporządkować funkcjonowanie Klubu. Wówczas Regulamin opracowywany był 

przez Zarząd, dyskutowany przez całą Radę, konsultowany z radcą prawnym 

WCRS oraz przedstawiony do dyskusji Klubowi Seniora. Wskazane jest aby 

wprowadzenie proponowanych przez Radną zmian  nastąpiło w okresie po 

wznowienia funkcjonowania Klubu Seniora, a nie poza nim. 

b. Jacek Jońca. Radny, kolejny raz zakwestionował sposób przygotowywania 

protokołów zarzucając brak dosłownego przytaczania swoich wypowiedzi /przypisywanie 

nie prezentowanej opinii/ oraz niezgodność protokolarnego przebiegu sesji z jej 

rzeczywistym przebiegiem. Ponadto zarzucił wykorzystywanie do sporządzania 

protokołu korespondencji między radnymi. 

Temat ten był wielokrotnie wyjaśniany na sesjach stacjonarnych. Protokoły z 

posiedzeń  przygotowywane są, tak jak w innych Radach Osiedli -w formie 

uproszczonej ze zwięzłym streszczeniem wypowiedzi radnych. Stosowana forma 

ma na celu skondensowanie wywodów z wyartykułowaniem tematu lub problemu i 

opisaniem przyjętych ustaleń. Treść protokołów jest syntetyczna. Uchwały nie 

podlegają skrótom. W analogiczny sposób sporządzane są protokoły z sesji 

zdalnej, gdzie radni wpisują uwagi i wnioski na formularzach głosowań . Wydruki 

formularzy stanowią załączniki do protokołów i znajdują się w siedzibie Rady. 

Radni, za wyjątkiem dwóch osób, aprobują taką formę pisania protokołów, uznając 

ją za prawidłową i wystarczającą dla dokumentowania pracy jednostki 

pomocniczej. Zarzut wykorzystywania materiałów z korespondencji  do 

sporządzania protokołów jest nieprawdziwy. 

c. Sebastian Wilk- nie brał udziału w głosowaniu, przekazał natomiast oświadczenie, że 

„nie będzie uczestniczył w tak przygotowanej sesji zdalnej”. Jako uzasadnienie 

powtórzył, co do meritum, argumentację z sesji XLIV./ vide protokół/ oraz poparł 

stanowisko radnych Bogusławy Kawałko i Jacka Jońcy prezentowane na bieżące sesji 

Radny nie odniósł się do wyjaśnień zawartych w protokole z ubiegłej sesji i nie 

wskazał konkretnych przypadków naruszeń. 

  

7. Sesja została zamknięta o godz. 21:00. 

8. Protokół został przygotowany na podstawie wiadomości e-mailowych . 

 

Przewodnicząca Rady Osiedla 

                                Krystyna Sawińska 


