
PROTOKÓŁ Z XXXI SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN 

z dnia  19 września  2019 r.  

1. Otwarcie sesji  . 

Lista obecności -  załącznik nr 1 do protokołu. Obecnych 8 radnych. Nieobecni: Dorota 

Chrzanowska -Jarosławska, Przemysław Chybiński, Katarzyna Hałaczkiewicz, Jacek Jońca, 

Bogusława Kawałko, Sebastian Wilk. /Małgorzata Kozłowska Lelito– trwają procedury 

wygaszania mandatu ww przez Radę Miasta./. 

 

2. Zatwierdzenie porządku sesji. –  przyjęto jednogłośnie 

3. Przedstawienie przez Zarząd propozycji procedur dotyczących ustalania listy zadań 

inwestycyjnych, finansowanych z funduszu osiedlowego i form konsultacji społecznych, 

Przewodnicząca Zarządu Edyta Skuła przedstawiła podane jn. propozycje działań: 

 W dniu 23.09.2019 na stronie internetowej Rady, fb i w gablotach zostaną 

zamieszczone informacje o możliwości zgłaszania przez mieszkańców Ołtaszyna  

propozycji inwestycji finansowanych z funduszu osiedlowego. Mieszkańcy mogą  

składać wnioski na formularzach zgłoszeniowych, stanowiących załącznik do 

informacji, na adres internetowy oltaszyn.fo@gmail.com, lub wrzucać do skrzynki 

pocztowej Rady Osiedla. Wnioski będą przyjmowane w terminie  24.09.- 02.10 .2019. 

 Na sesji  w dniu 08.10.2019r.  w oparciu o propozycje radnych i mieszkańców osiedla 

Rada dokona wyboru zadań do konsultacji. W powyższej sprawie zostanie podjęta 

uchwała.  

 W dniach 15.10.- 17.10.2019 na stronie internetowej Rady, fb  i gablotach zostanie 

zamieszczona informacja o konsultacjach. Informacja zostanie przekazana do Urzędu 

Miasta, celem upublicznienia. 

  Konsultacje rozpoczną się  dniu 25.10. i zakończą 10.11.2019r.  Mieszkańcy mogą 

składać opinie na temat propozycji inwestycji osiedlowych w formie pisemnej lub 

internetowej /na adres e-mail lub do skrzynki pocztowej/ i osobiście  na spotkaniu które 

zostanie zorganizowane z autorami projektów zadań inwestycyjnych. Termin i miejsce  

spotkania zostanie określony w informacji o konsultacjach. 

 W trzecim tygodniu listopada /orientacyjny termin 12- 15.11.br./  Zarząd przygotuje i 

upubliczni notatkę w sprawie wyniku konsultacji. Notatka zostanie przekazana do UM 

celem zamieszczenia na stronie  miejskiej.  

  Na sesji zwołanej  /po publikacji wyniku konsultacji na stronie miejskiej/ -  Radni 

dokonają wyboru propozycji i podejmą uchwały dotyczące zadań osiedlowych. /jedno 

zadanie– jedna uchwała/ oraz nadadzą im liczbę rangową. Rada upoważni 

Przewodniczącą Zarządu do podejmowania działań w trakcie dalszych procedur/ 

modyfikacja wniosków w trakcie weryfikacji przez UM/.  
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 Zarząd prześle propozycje zadań osiedlowych do UM na specjalnych formularzach 

drogą elektroniczną. Termin składania wniosków – do  16.12.2019.  

  Głosowanie nad przedłożonymi propozycjami – przyjęto jednogłośnie . 

 

5. Sprawy bieżące. 

a. Informacja  o podjętych  interwencjach : 

  rów S-31  w ul. Łubinowej,  W związku z istniejącymi wątpliwościami co do 

prawidłowości i legalności prowadzonych w obrębie rowu S-28 prac - do jednostek 

miejskich zostały skierowane dwa pisma: 

- do Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM z wnioskiem o przesłanie skanu 

pozwolenia wodno-prawnego na zrzut wody opadowej z działki nr 96 AM-5 oraz 

zarurowania fragmentu rowu rowu  dz. 31 AM-3, 

- do Wydziału Architektury i Budownictwa UM z wnioskiem o przesłanie skanu    

pozwolenia na budowę zjazdu z drogi na działkę nr 96 AM-5 i zabudowy  rowu S-28 

w ul. Łubinowej na wysokości budynku nr 28. 

 zlewnia rowu S-31. - Do MPWiK. W sprawie podtopień występujących w 

rejonie zlewni rowu S-31 i sposobów przeciwdziałania  negatywnym zjawiskom. 

Rada wnioskowała o : 

-  pilną realizację bajpasa, dublującego kanał przebiegający we wsi Wysoka, 

 - udzielenie informacji dotyczącej podjętych decyzji, zarówno w zakresie 

rozwiązań projektowych ograniczających problem podtopień Ołtaszyna, jak i 

terminów ich realizacji.                                                                                           

  zamykanie bram boiska przy ul. Strachowskiego 53. W związku z 

propozycją Młodzieżowego Centrum Sportu, w sprawie zamykania boiska w 

godzinach wieczornych przez radnych osiedlowych -  przekazano ww jednostce 

negatywne stanowisko w tej sprawie. Problem zabezpieczania obiektu winien zostać 

rozwiązany we własnym zakresie przez MCS. Ponadto w ocenie radnych obiekt 

winien być dostępny dla mieszkańców w godz 8,00-22,00 . 

 przycięcie żywopłotu na ul. Abrahama. Do ZZM  interwencja w sprawie  

przycięcia żywopłotu posadzonego przy ul. Abrahama  na terenie gminnym obok  

Gospody Ołtaszyńskiej.  

  uporządkowanie terenu skweru przy ul. Strączkowej– do ZZM Interwencja  

dotyczy uporządkowania terenu zieleńca. 

 Oznakowanie poziome na osiedlu – do ZDiUM.  Interwencja w sprawie 

niewidocznych i słabo widocznych oznakowań poziomych na terenie osiedla. W 

piśmie wnioskowano o przekazanie Radzie informacji na temat wykonanych 

przeglądów  i terminu  odtworzenia  zatartego oznakowania.  



 Problemy odbioru odpadów wielkogabarytowych – do Ekosystemu. Rada 

przedstawiła swoje zastrzeżenia dotyczące gospodarki odpadami 

wielkogabarytowymi na osiedlu. Jednocześnie wnioskowała o równoczesny odbiór 

odpadów i sprzątanie terenu na którym stały kontenery. 

 oznakowanie ulic, sygnalizacja świetlna  – do ZDiUM. Przesłanie  wniosku  

mieszkańca w sprawie jw. W odpowiedzi  ZDiUM poinformował, że  przekazał 

pismo wnioskodawcy  do Wydziału Inżynierii  Miejskiej UM. 

b. Informacja o pozytywnym załatwieniu interwencji : 

 Oznakowanie poziome  ul. Nenckiego. Oznakowanie zostało wykonane wg. 

nowego projektu, uzgodnionego z Komisją Bezpieczeństwa. W tej sprawie  dwóch  

mieszkańców ul. Nenckiego interweniowało w Radzie Osiedla, wnioskując o 

przywrócenie stanu pierwotnego lokalizacji miejsc  postojowych. 

Stanowisko Rady: W wypadku dostarczenia do Rady wniosku, podpisanego przez 

co najmniej połowę mieszkańców ww ulicy-  wniosek zostanie przesłany do WIM 

UM. Aktualne oznakowania drogi Radni uznali za prawidłowe, a ponadto w ich 

ocenie lokalizacja miejsc postojowych wymusza spowolnienie ruchu, o co 

mieszkańcy ul. Nenckiego zabiegali wcześniej / progi zwalniające/. 

 wystające kable przy  Strachowskiego 6 – do ZDiUM. Kable zostały 

zagłębione. Nie została jednak odtworzona nawierzchnia chodnika, po wykonanych 

pracach. Wniosek o naprawę  ulicy został  przesłany do ZDiUM. 

c. Wnioski mieszkańców:   

 maszt telefonii komórkowej na boisku – wniosek o wystąpienie do WAiU 

przez Radę Osiedla- zaopiniowany negatywnie. Rada może jednak poprzeć 

wystąpienie mieszkańca w sprawie jw. 

  niebezpieczne skrzyżowanie  ul. Kutrzeby z Traktorową/ brak widoczności/  

– sytuację rozeznają Radni Maciej Kucfir i Alicja Urban. 

 poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej – do dalszych prac. 

 budynek przy Strachowskiego 6 wraz z terenem- rozeznanie sprawy 

ewentualnego wyburzenia obiektu  i podjęcie działań dla włączenia gruntu do pasa 

zieleni osiedlowej – Sprawę przejęła do wyjaśnienia Radna Edyta Skuła. 

d. Inne sprawy w tym wykonanie wniosków z XXX sesji. 

 Przejście przez ul. Kurpiów na wysokości sklepu Familijnego – Radni zrezygnowali 

z wnioskowania o  likwidację przejścia. Lokalizacja przejścia  na drodze do szkoły i 

sklepów oraz przyzwyczajenia mieszkańców, spowodują, że ulica nadal będzie 

przekraczana w tym miejscu. Z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa 

pieszym Zarząd wystąpi do WIM UM o wykonania w tym miejscu przejścia z azylem 

lub wyniesionego oraz  namalowanie na drodze znaku T-27. 



  Niewystarczające wyposażenie pracowni w szkole nr 34. Informację o 

sytuacji w  szkole, przedstawiła  Przewodnicząca  Zarządu, wnioskując jednocześnie  

o doposażenie pracowni ze środków Rady, pozostałych po rozliczeniu planowanych 

wydatków. Wniosek przyjęto pozytywnie . 

 Skwer na skrzyżowaniu ul. Parafialnej i Pszczelarskiej. Nadal brak 

pozwolenia na budowę. Opracowywanie dokumentacji trwa prawie półtora roku, 

Brak zdecydowanych działań ze strony inwestora tj. ZDiUM i przedłużające się 

procedury spowodują przeniesienie realizacji prac na kolejny rok. Podjąć interwencję 

w tej sprawie. 

 Sprawy dotyczące funkcjonowania Rady. 

- Przewodnicząca Rady zasygnalizowała, że już dwukrotnie radna Dorota 

Chrzanowska Jarosławska nie stawiła się na wyznaczony wcześniej dyżur, nie 

informując o tym wcześniej. Takie sytuacje dezorganizują pracę Rady i pozostają w 

sprzeczności z określonymi przez Statut obowiązkami Radnego. 

- Radni odnieśli się do wpisu opublikowanego na fb. przez radnego Sebastiana Wilka 

na temat braku wsparcia przez Radę Osiedla realizacji projektu  „Słoneczny Park na 

Ołtaszynie – etap III.  Radni wskazali, że zgodnie z zasadami bo -  Rada nie jest 

stroną, a we wszystkich procedurach/ od rozpoczęcia do zakończenia/ uczestniczy 

lider projektu. Podjęcie interwencji przez Radę może nastąpić w wypadku 

wnioskowania  o to przez lidera , w tym przypadku ww  radnego, co nie miało jednak 

miejsca. 

6. Zapytania Radnych i wolne wnioski.  

Radny Antoni Puć zgłosił potrzebę przycięcia żywopłotu przy ul. Strachowskiego 6. 

Żywopłot zasłania duży fragment chodnika.  Do interwencji. 

7. Przyjęcie protokołu z  XXX sesji – przyjęto jednogłośnie  

8.  Zamknięcie  obrad. 

 

         Przewodnicząca  Rady  Osiedla Ołtaszyn                                    Sekretarz 

             Krystyna Sawińska                                                      Alicja Urban 

 


