
PROTOKÓŁ Z XXXV SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN+ 

z dnia  06 grudnia   2019 r.  

1. Otwarcie sesji  . 

2. Sprawdzenie kworum- Lista obecności- załącznik nr 1 do protokołu. Obecnych 13 

radnych. Nieobecni: Katarzyna Halaczkiewicz, Maciej Kucfir 

- Radny Jacek Jońca uczestniczył w części sesji w trakcie procedowania pkt.1- 5b 

porządku obrad , 

3. Zatwierdzenie porządku sesji lub zgłoszenie wniosków o jego zmianę i 

przeprowadzenie głosowania w tej sprawie. 

Głosowanie: przyjęto jednogłośnie. 

4.  Procedowanie uchwał: 

 - nr XXXV/122/19 w sprawie aktualizacji  oferty na realizację zadania społ. „ Wigilia dla 

osób samotnych i seniorów  z Osiedla Ołtaszyn -2019r” 

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie. 

 Aktualizacja oferty miała miejsce w związku  z przyznaniem przez 

Prezydenta Miasta dodatkowych środków finansowych na realizację 

określonego jw. zadania społecznego  - w kwocie 3.200,0. Radni zaaprobowali  

propozycję Zarządu, dotyczącą przeznaczenia  ponadplanowych środków na 

przygotowanie paczek ze słodyczami dla uczestników Wigilii. Temat  paczek 

koordynuje Radna Jadwiga Zawiślak. 

 Głosowanie  nad uchwałą poprzedziła wypowiedź Przewodniczącej  Rady 

na temat miejskich programów kierowanych do seniorów, i osób 

pozostających w niedostatku oraz jednostek  uczestniczących w ich 

wdrażaniu Przypomniała również o zadaniach społecznych realizowanych 

przez Osiedle na rzecz seniorów  /Działalność Klubu Seniora, Wigilia dla 

osób samotnych i seniorów, Senioralny fundusz wyjazdowy/.  

5.  Sprawy bieżące. 

a. Ustalenia organizacyjne dotyczące realizacji zadań społecznych tym „ 

Mikołajki”, „Paczki dla osób ubogich”, „Wigilia dla osób samotnych i 

seniorów”, 

Mikołajki. Przygotowane są paczki dla dzieci , które wezmą udział w imprezach 

Mikołajkowych / dwie grupy wiekowe/ w dniu 07.12.br. Imprezy  organizowane są 

we współpracy z CAL.W programie przewidziane są występy aktorów oraz 

seniorów z koła teatralnego, zabawy,spotkanie z Mikołajem, słodki poczęstunek. 

Paczki dla osób ubogich. Do Rady zostało dostarczone 28 paczek dla osób 

pozostających w niedostatku .Wg.stanu na dzień dzisiejszy  Radni złożyli 

zapotrzebowanie  na 15 paczek dla osób ubogich. Wskazane są dalsze 

zgłoszenia. W wypadku braku  propozycji paczki otrzymają osoby podane przez 

MOPS. Lub Caritas. Temat koordynuje  Radna Urszula Gabor Zielińska 



Wigilia dla osób samotnych i seniorów. Spotkanie odbędzie się w dniu 19.12.br. 

od godz. 18,30. Temat koordynuje Radna Alicja Urban. W najbliższym czasie 

zostaną doprecyzowane dane niezbędne do zamówienia cateringu. 

Przewodnicząca Rady prosiła Radnych o wcześniejsze przybycie na spotkanie 

wigilijne i zaangażowanie się w jego  przygotowanie .Wszyscy Radni zgłosili 

zamiar uczestniczenia w Wigilii. 

b. Informacja na temat zadań inwestycyjnych zgłaszanych do Funduszu 

Osiedlowego, 

 Do wysyłki drogą internetową przygotowane są wnioski dla 

wszystkich zadań inwestycyjnych za wyjątkiem  zadania „Zazielenienie 

osiedla poprzez wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Uporządkowanie 

zieleni na osiedlu”. Temat pilotuje Radny Jońca, przy czym do dnia 

dzisiejszego nie zostały przekazane Przewodniczącej Zarządu propozycje 

lokalizacji nasadzeń. 

 Radny Jacek Jońca poinformował o ustaleniach z ZZM na temat jw: 

Przy  opracowywaniu przez Zarząd  wniosku inwestycyjnego na formularzu 

– nie występuje konieczność dokładnego zaznaczania na mapie miejsc 

/punktów/  nasadzeń Wymagane jest wyłącznie  zaznaczenia obszaru na 

którym będzie realizowane zadanie/ ulica, skwer/. 

Precyzyjne określenie miejsc nasadzeń oraz zakres rzeczowy z podziałem 

na 2020/2021 -  nastąpi na etapie realizacji. zadania  po dokonaniu przez 

ZZM weryfikacji wniosku..ZZM będzie wykonywał zadanie z ramienia 

Miasta. 

c. Informacje o interwencjach. podjętych przez Zarząd interwencjach 

 w sprawie tzw. gabarytów na osiedlu - do Ekosystemu, 

-w sprawie podświetlanego napisu na budynku przy skrzyżowaniu  ul. 

Strachowskiego i Agrestowej – do WAiB. 

6  Zapytania Radnych i wolne wnioski. - brak  

Przewodnicząca Rady  poiformowała, że Regulamin Klubu Seniora przekazała do 

weryfikacji komórce prawnej WCRS 

7. Przyjęcie protokołu z  XXXIV sesji. 

Głosowanie  za-10 , wstrzymało się 2 radnych, przeciwko – 0 

Radni nie zaaprobowali propozycji uzupełnienia zapisu protokołu zgłoszonego przez  

radnego Jońcę ,jako nieistotnej.  

8.  Zamknięcie sesji 

         Przewodnicząca  Rady  Osiedla Ołtaszyn                                  Sekretarz 

                   Krystyna Sawińska                                                    Alicja Urban 


