
PROTOKÓŁ Z XXX SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN 

z dnia  27 sierpnia 2019 r.  

1. Otwarcie sesji   

2. Lista obecności- załącznik nr 1 do protokołu. Obecnych 12 radnych. Nieobecni: Dorota 

Chrzanowska -Jarosławska, Małgorzata Kozłowska-Lelito, Antoni Puć. 

Radny Sebastian Wilk był nieobecny na sesji od omawiania pkt 5 c porządku obrad.  

3. Zatwierdzenie porządku sesji. – Zgodnie z § 15 ust 3 Statutu – rozszerzono pkt. 4  porządku 

sesji, / vide załącznik nr.2 do protokołu/ -  o procedowanie uchwały XXX/106/19 w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnej Małgorzaty Kozłowskiej Lelito. 

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie. 

4. Procedowanie uchwał: 

 nr XXX/102/19 w sprawie zmian w składzie Komisji ds. kultury i integracji. 

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie 

 nr XXX/103/19 w sprawie przyznania radnym Osiedla  Ołtaszyn  diet na okres od sierpnia  do 

grudnia 2019r. 

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie. 

 nr XXX/104/19 w sprawie  wyznaczenia członka Zarządu do podejmowania działań w czasie 

nieobecności Skarbnika Osiedla. 

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie.  

 nr XXX/105/19 w sprawie zmian w planie finansowym osiedla  za 2019r 

Głosowanie: za 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny 

Głosowanie poprzedziło sprawozdanie  Skarbnika z wykonania planu finansowego  osiedla wg 

stanu na sierpień br. Radni zaaprobowali propozycje przesunięć w budżecie, o które wnioskował 

Zarząd i kierunki wydatkowania środków  w tym między innymi: zakup wyposażenia na pikniki i 

festyny /namiot, stoły/,wieszaki, pieczątki, klucze, koszulki dla zespołu tanecznego w przedszkolu.  

Ustalono, że Zarząd wystąpi do WCRS w sprawie kwoty 400,0 zł, niewykorzystanej z puli środków 

Funduszu Czasu Wolnego, rozliczonej w ramach budżetu Rady 

 nr XXX/106/19 w sprawie wygaszenia mandatu radnej Małgorzaty Kozłowskiej Lelito 

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie. Uchwałę głosowano z uwagi na nieobecność ww radnej na 

posiedzeniach plenarnych Rady, przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. Radna nie uczestniczyła 

również w dyżurach. 

Załączniki do uchwały stanowią listy obecności z sesji z  XXIII – XXX. 

5.  Sprawy bieżące. 

a. Informacja  o  interwencjach  

Rów w ul Łubinowej  

- Rów w przeciągu ostatnich lat został fragmentarycznie zarurowany przez inwestorów 

budownictwa w tym rejonie, rurami o rożnych średnicach. Działania podejmowane w 

obrębie cieku przez deweloperów i osoby fizyczne, budzą wątpliwości co do prawidłowości 

i  legalności. W powyższej sprawie Rada podejmuje działania od prawie dwóch lat. W dniu 

20.07.br. wystąpiła do MPWiK, Wód Polskich i WAiB o przeprowadzenie sprawdzenia stanu 

faktycznego przez właściwe jednostki. Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi na pismo od 



MPWiK i Wód Polskich. Natomiast  WAiB UM odmówił przekazania informacji na temat 

wydanych pozwoleń, uzasadniając to brakiem wskazań numeracji działek, przez które 

przebiega ciek. W związku z powyższym Komisja budownictwa przygotuje pismo 

interwencyjne do MPWiK /do podpisu przez Przewodnicząca Zarządu/ oraz ustali 

numerację działek celem ponownego wystąpienia do WAiB UM.  

    -  MPWiK wykonało czyszczenie rowu w Łubinowej  na całej długości. 

 Oznakowanie poziome  ul. Nenckiego,  

W związku z brakiem właściwego oznakowania poziomego na ww ulicy Rada Osiedla  

skierowała do ZDiUM i WIM – trzy wnioski o jego wykonanie, a Radna Miejska Edyta 

Skuła– dwie interwencje. Sprawa trwa od prawie roku. W sierpniu br. radna Skuła 

uzyskała informację, że dokumentacja została opracowana, uzgodniona w Komisji 

Bezpieczeństwa i przekazana ZDiUM do realizacji. 

Drogi ziemne. 

- ZDiUM wykonał naprawę części ulic o nawierzchniach gruntowych, wskazanych w 

pismach Rady. Zasypane zostały dziury na ul. Motylkowej, Rzepakowej, Goetla, bocznej 

Pszczelarskiej. Utwardzona została również ul. Sojowa, przy czym Radny Jacek Jońca 

poinformował, że  jej wyrównanie  jest wynikiem działania mieszkańców. 

- mieszkańcy ul. Motylkowej skierowali do ZDiUM pismo interwencyjne w sprawie złej 

jakości prac na ww ulicy. Wg oceny Radnego Macieja Kucfira / Komisja ds. budownictwa/ 

roboty zostały wykonane w sposób standardowy dla tego typu prac. Brak przesłanek do 

interwencji. 

 Stacja roweru miejskiego i zieleniec. 

- Stacja Roweru miejskiego została zlokalizowana na terenie objętym projektem 

rewitalizacji zieleńca pomiędzy ul. Pszczelarską, a Parafialną, bez wymaganych 

uzgodnień z zarządcą terenu tj. ZDiUM i z Radą Osiedla. Wg informacji uzyskanych ze 

ZDiUM - przewidziana  jest do  przeniesienia. 

- Niepokojąca jest sytuacja dotycząca zagospodarowania przedmiotowego terenu zieleni. 

Nie został  ogłoszony przetarg na wykonanie robót planowany na lipiec br./ brak 

pozwolenia na budowę/, co stawia pod znakiem zapytania realną możliwość wykonania  

prac w br.  Temat do monitorowania. 

Składowisko dźwigów przy ul. Rzepakowej. 

- W odpowiedzi na interwencję ZDiUM wskazał, że jednostką właściwą do sprawdzenia  

legalności składowiska na prywatnej działce jest Wydział Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa UM- skąd po interwencji odpowiedź nie wpłynęła.  Zarząd ponowi interwencję 

w tej sprawie, kierując ją ponownie do WOŚiR.  

Stoiska przed Biedronką, 

- Właściciele posiadają wymagane zezwolenia na prowadzenie handlu. Na skutek 

interwencji zostały usunięte  samochody dostawcze/ bez numerów rejestracyjnych/, 

stanowiące zaplecza dla stoisk i blokujące przejścia. 

Zaśmiecenie okolic kontenera przy ul. Ułańskiej na terenie Parku Słoneczny Ołtaszyn.– 

teren został posprzątany.  

Wystające kable przy  Strachowskiego 6  - Dwie interwencje zostały skierowane do  

ZDiUM. Jedna do Orange. Brak reakcji – Wysłać ponownie interwencję do Telefonii Cyfrowej 

Orange. 



Odtworzenie oznakowania progów na ul. Poczty Gdańskiej i Grota Roweckiego - brak 

odpowiedzi na interwencje. 

 Nielegalne reklamy na ogrodzeniu zbiornika przy ul. Strachowskiego  –Pszczelarskiej - 

usunięte. 

 b. wnioski mieszkańców   

Progi na ul. Kurpiów .   

- Radna Edyta Skuła zgłosiła realizację progów wyniesionych na przedmiotowej ulicy do  

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta.  

- Temat  z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa pieszym-  do dalszych prac. 

Należy sprawdzić możliwość realizacji progów z azylami.  Radny Jacek Jońca prześle 

radnym materiały dotyczące urządzeń do spowalniania ruchu na ulicach. Rozeznania 

dokona Komisja ds. budownictwa i przygotuje projekt pisma do WIM UM. 

- Zarząd ponowi, składany w ubiegłych latach wniosek o likwidację przejścia dla 

pieszych, zlokalizowanego  na łuku ul. Strachowskiego na wysokości sklepu  Family. 

Maszt  telefonii komórkowej na boisku przy ul. Strachowskiego 

-   W 2016 r . Młodzieżowe  Centrum Sportu wystąpiło do Rady o opinię w sprawie 

przedłużenia operatorowi  dzierżawy terenu, zabudowanego masztem telefonii 

komórkowej. Rada uzależniła wydania oceny od przedłożenia oceny oddziaływania 

przedmiotowego masztu na środowisko. Na podstawie  ekspertyzy  wydała pozytywną 

opinię. 

- Temat wzbudził na sesji kontrowersje wśród radnych. Wskazywano i na potrzebę 

funkcjonowania w przestrzeni miejskiej urządzeń przesyłowych i braku/ wg wiedzy 

radnych/ przeciwwskazań do instalacji masztów. Radny Jacek Jońca poinformował o 

braku możliwości niekontrolowanych zmian w zakresie emisji sygnałów. Sprawa do 

dalszych  prac.  

- wniosek mieszkańca w sprawie masztu został przekazany do WOŚiR UM 

Boisko- hałasy w porze nocnej- Przewodnicząca Zarządu Edyta Skuła podejmie interwencję  

w tej sprawie jako Radna Miejska. 

Nowe drogi na Ołtaszynie- do dalszych prac (Radny Sebastian Wilk przypomniał o 

istniejącej odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury na interwencję posła Jarosa, dotycząca 

możliwości uregulowania sytuacji w zakresie ruchu przez przejazd kolejowy na ul. Agrestowej. 

c.  Inne sprawy.: 

- informacja o spotkaniu Prezydenta Miasta z przedstawicielami wsi Wysoka w 

sprawach regulacji świateł na ul. Maczka, remontu i oświetlenia ul. Ołtaszyńskiej i 

uporządkowania pasa terenu wzdłuż ww ulicy itp.- Rada nie widzi zasadności 

podejmowała działań w tej sprawie na tym etapie. Sprawa będzie monitorowana. 

- Wrocławski Budżet Obywatelski-  promocję działań z ramienia Rady  będzie 

prowadzić  radna Katarzyna Hałaczkiewicz. 

- Fundusze osiedlowe. Informację w tej sprawie przekazała Przewodnicząca Rady.  

Szczegółowe informacje zostaną przekazane radnym po wejściu w życie zarządzenia 

Prezydenta,otrzymaniu kompletu materiałów i przeprowadzeniu szkolenia dla członków 

Rady.  

Radni przygotują na następną sesję propozycje zadań do realizacji w ramach funduszu 

osiedlowego - celem, przekazania do konsultacji mieszkańcom. 



Fabryka elektrolitu w Godzikowicach- radni zaaprobowali projekt pisma z prośbą o 

udzielenie informacji na temat działań podjętych przez organy i jednostki administracji w 

tej sprawie. Pismo zostanie przesłane do Prezydenta Miasta, Wojewody Dolnośląskiego  i 

Wód Polskich. 

- WOW- w wypadku dalszej zwłoki w otwieraniu ofert na realizację odcinka obwodnicy  od 

Grota Roweckie do do wpięcia w ul. Karkonoską- Zarząd podejmie działania  

interwencyjne. 

- Kontenery na tekstylia. Do Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM został 

przekazany wykaz kontenerów na odzież używaną, zlokalizowanych na Ołtaszynie.  

6. Zapytania Radnych i wolne wnioski. 

Radny Jacek Jońca wniósł o: 

  wykonanie  w terenie  badań, mających na celu sprawdzenie wpływu zamykania 

szlabanu na ruch samochodowy w ul Zwycięskiej. Sprawa dotyczy planowanej realizacji 

kolei aglomeracyjnej  w obrębie skrzyżowania torowiska z ww ulicą. Wstrzymanie ruchu 

na ul. Zwycięskiej grozi paraliżem komunikacyjnym w całym rejonie. Wystąpienie w tej 

sprawie do ZDiUM i WIM UM przygotuje Zarząd. 

 wykonanie przeglądu oznaczeń progów zwalniających na ulicach / w ocenie radnego 

nieprawidłowe/ - Sprawą zajmie się Komisja ds. budownictwa. 

- Radna Alicja Urban zasygnalizowała temat sprzątania przez Ekosystem miejsc na 

których wystawiane są kontenery na gabaryty. Po zabraniu pojemników przez dłuższy 

czas na terenie zalegają pozostawione odpady. Problemem jest również wyrzucanie przez 

mieszkańców do kontenerów, odpadów, które powinny być segregowane /sprzętu 

elektrycznego, odpadów budowlanych ,tektury, odpadów zielonych itp./ 

Propozycje działań przygotuje Komisja ds. zieleni i ochrony środowiska wspólnie z 

Zarządem. 

- Radna Bogusława Kawałko -zakwestionowała estetykę pawilonu handlowego na lody 

zlokalizowanego przy ul. Pszczelarskiej. Wg informacji przedstawionej przez 

Przewodniczącą Rady w ubiegłym roku została podjęta uchwała nr.XI/43/18 z dnia 

10.04.2018 r, w sprawie lokalizacji pawilonu z lodami. Zgodnie z ustaleniami pawilon nie 

jest związany z gruntem i ma charakter obiektu sezonowego, został ustawiony w 

lokalizacji wskazanej przez Radę, a jego właściciel dokonał na własny koszt  likwidacji 

kiosku „U Krystyny” zajmującego centralne miejsce na skwerze. Zmiany wymaga 

kolorystyka obiektu. 

7. Przyjęcie protokołu z  XXIX sesji. 

Głosowanie - jednogłośnie  

W głosowaniu nie uczestniczył radny Sebastian Wilk, który był nieobecny na sesji od 

procedowania pkt 5c 

8.  Zamknięcie  obrad. 

 

         Przewodnicząca  Rady  Osiedla Ołtaszyn                                    Sekretarz 

             Krystyna Sawińska                                                      Alicja Urban 

 


