
PROTOKÓŁ Z XXXII SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN 

z dnia 08 października  2019 r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Lista obecności -  załącznik nr 1 do protokołu. Obecnych 8 radnych. 
Nieobecni: Dorota Chrzanowska -Jarosławska, Przemysław Chybiński, 
Katarzyna Hałaczkiewicz, Jacek Jońca, Sebastian Wilk ,Jadwiga Zawiślak, 
/Małgorzata Kozłowska Lelito – trwają procedury wygaszania mandatu ww 
przez Radę Miasta/. 

3. Zatwierdzenie porządku sesji –  Przewodnicząca Zarządu zgłosiła 
wniosek o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie zmiany 
planu finansowego na 2019 r. Głosowanie przyjęto jednogłośnie. 

4. Procedowanie uchwał : 

 nr XXXII/107/19 w sprawie konsultacji społecznych na osiedlu Ołtaszyn. 
Radni przyjęli  do konsultacji społecznych  wszystkie zgłoszone przez 
mieszkańców propozycje  inwestycji finansowanych z Funduszu  
Osiedlowego. Dla  zadania „Zazielenienie Ołtaszyna” – lokalizacja 
nasadzeń zostanie ustalona w wyniku konsultacji. 

Głosowanie: Przyjęto jednogłośnie. 

 nr XXXII/108/19 w sprawie zaopiniowania wniosku o realizację 
inwestycji w ramach programu Inicjatyw lokalnych. Sprawa dotyczy 
realizacji nawierzchni docelowej w ul. Motylkowej  nr 68-73 oraz 
nawierzchni  tymczasowej wraz z oświetleniem  w łączniku ul. 
Motylkowej z ul. Świt/ dz.nr.18/7 AM-4 obręb Ołtaszyn. 

  Głosowanie – przyjęto jednogłośnie. 

 Nr XXXII/109/19 w sprawie zaopiniowania wniosku WCRS na temat 
uporządkowania i utwardzenia terenu przy boisku. 

Głosowanie – przyjęto  jednogłośnie. 

 nr XXXII/110/19 w sprawie oferty na realizację zadania społ. pn. 
„Działalność Klubu Seniora w 2020 r.” 

Głosowanie – przyjęto  jednogłośnie. 

 Nr XXXII/111/19 w sprawie zmiany planu finansowego osiedla Ołtaszyn  
na 2019r. 

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie . 

5. Sprawy bieżące. 

a. Informacja o interwencjach: 



- Realizacja skweru pomiędzy ul. Parafialną i Pszczelarską. W 
powyższej sprawie skierowano pismo do Wiceprezydenta Miasta 
Jakuba Mazura z prośbą o pomoc w przyspieszeniu rozpoczęcia prac i 
podjęcia interwencji w stosunku do inwestora z ramienia Miasta  tj. 
ZDiUM.  

- Przewrócony znak drogowy przy ul. Pszczelarskiej, po interwencji 
e-mailowej znak został  ustawiony prawidłowo. 

- Rów S-28 - Do Rady wpłynęła odpowiedź od Wydziału Architektury i 
Budownictwa UM  z informacją o wydanych  pozwoleniach na 
budowę. Nie wydane zostało pozwolenie na zarurowanie rowu i 
wykonanie zjazdu z drogi publicznej na wysokości ul. Łubinowej 28. 

Brak odpowiedzi od Wydziału Rolnictwa i Środowiska w sprawie 
przesłania  skanu na zrzut wody opadowej z działki nr 96 AM-5 oraz 
zarurowania fragmentu rowu rowu  dz. 31 AM-3.  Zarząd ponowi 
wniosek w tej sprawie. 

-  Boisko przy ul. Strachowskiego.  

Młodzieżowe Centrum Sportu poinformowało, że w związku z 
brakiem środków na ten cel, boisko nie będzie  w br. czynne w 
proponowanych przez Radę godzinach tj. 8,0 – 22,0. MCS nie odniosło 
się do tematu zamykania obiektu w godzinach wieczornych. 

Zarząd wystąpi do MCS ponawiając wniosek o zamykanie obiektu i 
ustalenie dostępności stadionu na 2020r.  w godzinach jw. 

 b. Wnioski mieszkańców.  

- Zwiększenie częstotliwości kursów autobusowych. Wniosek 
został zaopiniowany pozytywnie. Zarząd wystąpi  w tej sprawie do 
MPK. 

.- Blokowanie chodnika ul. Masztalerza  przez pojazdy firmy 
Ranger i SAAS– Zarząd podejmie  interwencję do Straży Miejskiej. 

c. Inne  sprawy: 

-  Budynek przy ul. Strachowskiego 6, dawny sklep G. Sosnitza z 1905 
r. Przewodnicząca Zarządu  poinformowała, że  przedmiotowy obiekt 
jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Wg. informacji 
uzyskanej od Wiceprezydenta Miasta Sebastiana Lorenca  budynek 
jest zasiedlony / jedna osoba/ i nie przewidziany do rozbiórki. 

Radni ustalili, że należy wskazać propozycje wykorzystania obiektu w 
przyszłości. Temat do dalszych prac dla Zarządu. 



- Przejście dla pieszych na ul. Kurpiów/ -  Do ZDiUM i WIM został 
przekazany wniosek o wykonanie na ul. Kurpiów na wysokości Family 
Market - przejścia z azylem lub wyniesionego oraz wymalowanie  na 
jezdni  znaku „droga do szkoły” 

- Parkowanie w miejscach niedozwolonych. W związku 
parkowaniem przez kierowców na łukach ulic, co w znacznym 
stopniu ogranicza widoczność i zagraża bezpieczeństwu uczestników 
ruchu drogowego - Zarząd wystąpi do ZDiUM i WIM o zabezpieczenie 
tych miejsc słupkami. Szykany należy zamontować na 
skrzyżowaniach Obrońców Poczty Gdańskiej  z ul. Masztalerza, 
Dąbka, Unruga, Starzyńskiego, Ułańskiej. Należy również ponowić 
wniosek o zabezpieczenie zieleńców przy ul. Kutrzeby. 

- Sprawy  Rady:  

 planowane w najbliższym czasie zakupy: kolorowa drukarka laserowa / 
głosowanie – przyjęto jednogłośnie/, koszulki z logo osiedla dla 
zespołu tanecznego z przedszkola, stoły cateringowe na pikniki . 

 Odnotowano zamieszczanie nieprawdziwych informacji w social 
mediach (Facebook) w dniu 03.10.br. przez radnego Sebastiana Wilka. 
Był to już kolejny wpis, zawierającego nieprawdziwe treści o działaniu 
Rady i jej Przewodniczącej.  Zrzut strony internetowej  został włączony 
do dokumentacji  Rady. 

6. Zapytania Radnych i wolne wnioski. - brak. 

7. Przyjęcie protokołu z  XXXI sesji. - przyjęto jednogłośnie. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Przewodnicząca  Rady  Osiedla Ołtaszyn                                                    Sekretarz 

Krystyna Sawińska                                                                         Alicja Urban 

 


