
PROTOKÓŁ Z XXVIII SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN 

z dnia 02 lipca 2019 r.  

 

1.. Otwarcie sesji   

 Sesję otwarto  bez wymaganego kworum w trybie § 15 ust 4a Statutu ,  od omówienia  pkt 7 

porządku obrad – sprawy bieżące. W trakcie  składania informacji na ten temat -  skład  

Radnych został uzupełniony do wymaganej liczby  – 8 osób.  

2. .Lista obecności -  załącznik nr 1 do protokołu. Obecnych 9  radnych. Nieobecni: Urszula 

Gabor – Zielińska,Katarzyna Hałaczkiewicz, Jacek  Jońca , Przemysław Chybiński,Małgorzata 

Kozłowska-Lelito, Piotrowski Eugeniusz 

Radna Alicja Urban  brała udział w sesji  od pkt 6 porządku obrad / sprawozdanie z wykonania  planu 

finansowego/ i inie uczestniczyła w głosowaniach. 

3.  Zatwierdzenie porządku sesji  -po uzyskaniu wymaganego kworum / przyjęto 

jednogłośnie / Sesja przebiegała dalej zgodnie z porządkiem obrad -   załącznik nr 2 do 

protokołu. 

 

4.  Przeprowadzenie procedur związanych z rezygnacją z pełnienia funkcji przez 

Radnego   Eugeniusza Piotrowskiego -   Przewodniczącego Zarządu. 

a. przyjęcie uchwały nr XXVIII/91/19 w sprawie  wygaśnięcia mandatu Eugeniusza 

Piotrowskiego.  

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie. 

5. .Dokonanie wyboru nowego  Przewodniczącego Zarządu.  

 a..zgłoszenie kandydatów: zgłoszona została jedna kandydatka Edyta Skuła,, która 

wyraziła zgodę na objęcie funkcji. 

b.powołanie komisji skrutacyjnej w składzie : Barbara Focht, Maciej Kucfir, Dorota 

Jarosławska -Chrzanowska. 

c. Głosowanie tajne nad kandydaturą. 

za: 6 głosów   ; przeciwko: 2 głosy; wstrzymało się 0  radnych. 

Protokół Komisji skrutacyjnej stanowi załącznik  nr 3. do protokołu. 

Tym samym podjęta została uchwała nr.XXVIII/92/19 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ołtaszyn. 

Przewodnicząca Zarządu przedstawi  Radzie propozycję składu Zarządu na sesji w dniu 

08.07.2019r. 



6.  Procedowanie uchwał: 

-   nr XXVIII/93/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zad. społ „ Długa 

majówka 2019- impreza cykliczna”. 

Głosowanie  za 6 głosów , przeciwko- 2 głosy , wstrzymujących się - 0 

-  nr XXVIII/94/19  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zad. społ. pn. „ 

Wycieczka „ Śladami Fiedlera i Szymborskiej, 

Głosowanie  za 6 głosów , przeciwko- 2 głosy , wstrzymujących się - 0 

- nr XXVIII/95/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zad.społ pn Piknik 

Powitanie lata 

 Głosowanie:  za 6 głosów , przeciwko- 2 głosy , wstrzymujących się - 0 

-- nr.XXXII/96/19 w sprawie koncesji na alkohol. 

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

7. Przedstawienie przez Skarbnika  sprawozdania na temat wykonania  planu 

finansowego Osiedla na 2019r. 

Temat referowała  Bogusława Kawałko.w oparciu o zestawienie uzyskane z WCRS, po 

rozliczeniu wydatków na realizację zadań społecznych./ 25.06.2019/ 

Nowy Zarząd na pierwszym posiedzeniu dokona analizy wykonania planu i przedłoży 

Radzie propozycje zmian w  budżecie 2019r. 

8. .  Sprawy bieżące. 

a.  Informacja o  interwencjach  

odpowiedzi jednostek miejskich na wcześniej złożone interwencje  Temat referowała 

Krystyna Sawińska 

Zarząd Zieleni Miejskiej. 

 W wykonaniu podjętych interwencji zostały wykoszone skwery przy ul. Parafialnej 

/Pszczelarskiej , i przed przedszkolem przy ul. Kurpiów. Opielono nasadzenia krzewów na 

terenach zielonych w okolicy szkoły i sklepu Familijnego. Nie wykonano zabiegów 

pielęgnacyjnych na kwietnikach przed przedszkolem- należy podjąć w tej sprawie 

interwencję. 

 Zakończone zostały nasadzenia róż na  terenie zielonym wzdłuż ul. 

Strachowskiego. 

 Usunięto jedno drzewo z ul. Kutrzeby, zagrażające bezpieczeństwu z uwagi na zły 

stan  fizyczny pnia. 

 Nierozwiązany pozostaje problem  zabezpieczenia wysokimi krawężnikami 

trawników na skrzyżowaniu ul. Kutrzeby i Hubala, regularnie niszczonych przez 

samochody. Zarówno ZZM jak i ZDiUM uznały,że realizacja robót nie leży w ich gestii, przy 



czym ZZM deklarował możliwość wykonania regeneracji zieleni. Sprawa do dalszych 

interwencji. 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta i Wydział Inżynierii Miejskiej UM 

 Wykonanie progów zwalniających  na ul. Piechoty i Starzyńskiego – przyjęte do 

wykonania w 2020r. 

 Miejsca postojowe w okolicach boiska przy ul. Kleeberga – możliwe do realizacji 

po wykonaniu pasa pieszo jezdnego. Temat należy  zgłosić do planu inwestycyjnego na 

lata następne. Sprawa do pilotowania. 

 Odtworzenie oznakowania poziomego na ul. Nenckiego –Sprawa toczy się od 10 

miesięcy Rada Osiedla złożyła w tej sprawie kilka interwencji. Ponadto  równolegle 

interwencje podejmowała Radna Miejska – Edyta Skuła. Ww. poinformowała , żen wg 

uzyskanych informacji  projekt organizacji ruchu powinien być opracowany do końca 

czerwca br. 

 Skwer przed kościołem. Niezgodnie z projektem rewitalizacji zieleńca , na jego 

terenie została zlokalizowana stacja rowerowa. Wg informacji uzyskanych w ZDiUM 

przewiduje się przeniesienie stacji w inne miejsce. Planowany przetarg na wykonanie robót 

rewitalizacyjnych – lipiec br. 

 pismo R.O w sprawie ustawienia na ul. Poczty Gdańskiej przy skrzyżowaniu z ul. 

Masztalerza znaku zakazu parkowania – bez odpowiedzi. 

MPWiK 

 zepsuta pokrywa studzienki przy ul. Unruga , w okolicy poczty – wykonane 

b. wnioski mieszkańców  , 

 uporządkowanie skweru przy ul. Strączkowej wymiana ławki  i ustawienia kubła na śmieci 

– wystąpić z pismem. 

 Wykonanie przejścia poziomego/pasy/ na skrzyżowaniu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i 

Starzyńskiego – do zaopiniowania przez Komisje Budownictwa, i zreferowania na 

najbliższej sesji 

 przestawienie ławki w parku słoneczny Ołtaszyn w miejsce bardziej oddalone od posesji 

graniczącej z terenem parku – do zaopiniowania przez Komisję ds. zieleni. 

 żywopłoty wzdłuż ul,Kutrzeby ograniczające widoczność – przygotować pismo ZZM + 

ZDiUM. 

 ustawienie koszy na śmieci na trawnikach ul. Opalowa, Bursztynowa – przygotować 

pismo. 

 dzikie reklamy skwer na skrzyżowaniu Kurpiów-Gałczyńskiego – przygotować 

interwencję. 

 ustawienie na trawniku przy boisku wzdłuż ul. Masztalerza stelażu z reklamami, 

stanowiącego barierę akustyczną- zaopiniowano negatywnie. Należy jednak szukać 

rozwiązań osłonięcia placu zabaw dla dzieci od hałasu i spalin. 



 zmiany lokalizacji punktu sprzedażny warzyw , zlokalizowanego naprzeciw Biedronki. 

Interwencja może być podjęta na wniosek Biedronki. 

 c. inne 

- Radny  Sebastian Wilk przekazał materiały otrzymane na szkoleniu o zapobieganiu 

mowy nienawiści 

- Na przyszłą sesję Radny Antoni Puc sprawdzi czy na ulicach z nawierzchniami 

ziemnymi zostały wykonane jakiekolwiek prace 

 

9. Zapytania Radnych i wolne wnioski.. 

Radna Barbara Focht  zgłosiła do rozważenia temat planowanej  budowy fabryki elektrolitu 

do baterii w Goźdzkowicach gmina Ołąwa. Wg Komitetu Społecznego "STOP budowie 

zakładów elektrolitu w Godzikowicach" – realizacja inwestycji może zagrażać ujęciom 

wody pitnej , zasilającym Wrocław.  

10. Przyjęcie protokołu z  XXVII sesji. 

Głosowanie  za 6 głosów , przeciw -0, wstrzymujące się -2 

11.  Zamknięcie obrad 

  

Przewodnicząca Rady Osiedla                                                                  Protokołował 

        Krystyna Sawińska                                                                            Antoni Puć 


