
PROTOKÓŁ Z XXIX SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN 

z dnia 08 lipca 2019 r.  

 

1. Otwarcie sesji   

2. Lista obecności -  załącznik nr 1 do protokołu. Obecnych 10 radnych. Nieobecni: Dorota 

Chrzanowska -Jarosławska, Urszula Gabor-Zielińska, Przemysław Chybiński,Małgorzata 

Kozłowska-Lelito, Sebastian Wilk. 

3.  Zatwierdzenie porządku sesji  - przyjęto jednogłośnie  - załącznik nr 2 do protokołu. 

4. Przyjęcie uchwały nr XXIX/97/19  w sprawie wstąpienia na zwolnione Radzie Osiedla 

miejsce - pani Jadwigi Zawiślak.. 

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie. 

Pani Jadwiga Zawiślak uzyskała kolejno  w wyborach największą liczbę głosów ,po 

Małgorzacie Wawrzyńskiej , która zrezygnowała objęcia mandatu Radnej. Oświadczenie 

Małgorzaty Wawrzyńskiej stanowi załącznik do uchwały XXIX/97/19. 

Jadwiga Zawiślak złożyła ślubowanie w trybie §  20.1 Statutu  i objęła mandat Radnej.  

5. Wybór członków Zarządu Osiedla: 

Kandydatów na członków Zarządu przedstawiła Przewodnicząca Zarządu Osiedla  Edyta 

Skuła. Kandydaci wyrazili zgodę na objęcie funkcji w Zarządzie. 

1. I Wiceprzewodnicząca Osiedla Ołtaszyn – Katarzyna Hałaczkiewicz. 

Głosowanie : za – 9 głosów, przeciwko – 0 , wstrzymał się 1 Radny 

w wyniku głosowania przyjęta została uchwała - nr. XXIX/98/19  w sprawie wyboru  I 

Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla 

2. Skarbnik  Osiedla – Urszula Gabor  Zielińska 

Głosowanie nad kandydaturą przeprowadzono pomimo nieobecności kandydatki, 

wobec złożenia przez ww. pisemnej   zgody na objęcie funkcji Skarbnika. 

Oświadczenie stanowi zał  3 do uchwały. 

Głosowanie :za – 9 głosów, przeciwko – 0 , wstrzymał się 1 radny 

W wyniku głosowania  została przyjęta uchwała  nr XXIX/99/19 w sprawie wyboru 

Skarbnika Osiedla 

3. Sekretarz Osiedla – Alicja Urban 

Głosowanie : za – 9 głosów, przeciwko – 0 , wstrzymał się 1 radny 

w wyniku głosowania przyjęta została uchwała -nr, XXIX /100/19 w sprawie wyboru 

Sekretarza Osiedla 

4. Członek Zarządu – Bogusława Kawałko 



Głosowanie :za – 9 głosów, przeciwko – 0 , wstrzymał się 1 radny 

w wyniku głosowania przyjęta została uchwała  nr.XXIX/101/19 w sprawie wyboru I 

członka Zarządu 

6.  Omówienie spraw ważnych dla Osiedla  

a. Wschodnia Obwodnica Wrocławia.  

Trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawców południowego odcinka WOW.  

Dniu 06.03.2019r  zostały ogłoszone przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei   dwa 

przetargi na realizację fragmentów obwodnicy   w systemie zaprojektuj, wybuduj: 

- Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota -Roweckiego do drogi 

wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. 

Buforowa) . 

Przetarg został otwarty .Oferty złożyło 5 firm .Zakładany przez inwestora koszt budowy -  

ca 28,7mln zł. Najtańsza oferta firmy BUDIMEX -ca 30,8 mln zł. Brak informacji o 

unieważnieniu przetargu. 

- Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi 

wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - 

od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. 

Karkonoska).   

Otworzenie przetargu – 18.07.2019r, 

b. Zespół szkolno przedszkolny, przewidziany do realizacji na terenie po byłej 

jednostce WP na Partynicach. Wg posiadanych informacji nadal nie został pozyskany 

przez  Gminę Wrocław od skarbu państwa teren pod budowę placówki. Trwają rozmowy 

na temat nieodpłatnego przejęcia przez Miasto  gruntu i odkupienia znajdujących  się tam  

budynków . Temat pilotuje Edyta Skuła. Przygotować pismo interwencyjne. 

c. podtopienia budynków na Ołtaszynie. 

 Wg. informacji przekazanej przez Radnego Macieja Kucfira – biuro projektów 

BIPROWOD opracowujące  koncepcję działań doraźnych zapobiegających lokalnym  

podtopieniom wzdłuż rowu S-31  -zleciło Politechnice Wrocławskiej wykonanie 

sprawdzenia i  korektę przygotowanej dokumentacji. 

-  Podtapianie piwnic budynków przy ul. Agrestowej. W ocenie Radnego Jacka Jońcy 

zalania wodą deszczową  występujące po ostatnich opadach są wynikiem braku 

spójności w projektowaniu i wykonaniu systemu odwodnienia  / sieć i włączenia do sieci/ , 

oraz zatkanych studzienek .Sprawą zajmują się Wspólnoty Mieszkaniowe. Czyszczenie 

studzienek leży w gestii MPWiK. 

d. drogi ziemne. Wg. relacji złożonej przez Radnego Antoniego Pucia – ZDiUM wykonał 

fragmentaryczne naprawy dróg gruntowych – ul. Goetla i  Sojowej. Stan pozostałych dróg 

– bez zmian. Przygotować pismo interwencyjne. 

Wg. informacji przekazanej  przez Radnego Jacka Jońcę – mieszkańcy ul. Motylkowej 

wystąpili do Miasta o  wykonanie w pierwszej kolejności  fragmentu ww. ulicy w 



ograniczonym  zakresie / analogicznie jak na ul. Świt/,oraz realizację łącznika pomiędzy 

ul. Motylkową i Świt.  Rada Osiedla nie otrzymała w tej sprawie żadnej korespondencji. 

e. Budowa linii kolejowej nr 285 Wrocław – Sobótka- Świdnica. Wkrótce winny 

rozpocząć się prace przy realizacji ww linii kolejowej. Zakładany termin zakończenia 

inwestycji 2020/21r. Zgodnie z projektem przystanki kolejowe znajdować się będą  przy 

ul. Grota Roweckiego  i Zwycięskiej . W planach nie został uwzględniony przystanek przy 

ul. Agrestowej ,o co zabiegali ołtaszyńscy radni. Przy ul. Zwycięskiej  na park and ride  

ma być wykorzystany parking przy Torach Wyścigów Konnych. W związku z 

rozpoczęciem budowy należy spodziewać się znacznych utrudnień dla użytkowników 

dróg w całym rejonie , perspektywą  zupełnego braku drożności ul. Zwycięskiej.  

Należy przygotować się do podejmowania interwencji w tej sprawie. W  ocenie radnych 

budowa kolei , z wyłączeniem przystanku na Agrestowej nie tylko nie poprawi sytuacji  w 

zakresie ruchu drogowego na Ołtaszynie , ale istnieje realna możliwość jej pogorszenia . 

f. składowisko dźwigów przy ul. Łubinowej- Radny Jacek Jońca przygotuje materiał do 

wystąpienia w tej sprawie. 

g. rozbudowa Ołtaszyna. . Radny Jacek Jońca zasygnalizował o planowanej budowie 

osiedla deweloperskiego przy ul. Orawskiej. 

h. Budowa fabryki elektrolitu w Godzikowicach. W związku z pismami otrzymanymi od 

Społecznego Komitetu „Stop budowie zakładów elektrolitu w Godzikowicach”  – Radni 

wyrazili zaniepokojenie planami budowy fabryki i związanymi z tym zagrożeniami. Obiekt 

ma być zrealizowany odległości 650 metrów od strefy ochronnej ujęcia wody pitnej dla 

miasta Wrocławia i aglomeracji –/Psarski Potok wpada do rzeki Oława zasilającej 

przepompownię-na Niskich Łąkach/. Radni wyrazili wolę podjęcia na następnej sesji 

uchwały skierowanej do władz Wrocławia w spawie poparcia działań  Komitetu. 

i. Sprawy społeczne. Mieszkańcy wspólnot  mieszkaniowych przy ul. Motylkowej i 

Orawskiej sygnalizują problemy z naruszaniem norm społecznych przez osoby 

narodowości ukraińskiej  w tym dzieci. Duże grupy zamieszkujące wynajmowane 

mieszkania w tym rejonie  , słabo integrujące się z współmieszkańcami.  

Radna Katarzyna Hałaczkiewicz  podejmie w tej sprawie rozmowy z Pełnomocnikiem 

Prezydenta Wrocławia ds.. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego.  

7 Sprawy bieżące. 

a. informacja  o  interwencjach  

Zostały wykoszone  trawniki  przy ul. Kutrzeby oraz wykonano przycięcie żywopłotów 

przy ww.ulicy. 

 b. wnioski mieszkańców - brak 

c. inne sprawy.. Radna Alicja Urban wnioskowała o wykonanie dodatkowych przejść dla 

pieszych na ul. Kutrzeby. Na przyszłej sesji Radna  przedstawi propozycje ich lokalizacji. 

 Zapytania Radnych i wolne wnioski. - brak. 

 



9. Przyjęcie protokołu z  XXVIII sesji.. 

Głosowanie: Za 9 głosów, przeciwko – 0 , wstrzymał się 1 Radny. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca  Rady  Osiedla Ołtaszyn                          Protokolant 

             Krystyna Sawińska                                     Antoni Puć 

 


