
PROTOKÓŁ Z XXXVI SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN 

z dnia  17 stycznia 2020r.  

1. Otwarcie sesji . 

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

radnych. Nieobecni :Dorota Chrzanowska-Jarosławska Katarzyna Halaczkiewicz. Radna 

Bogusława Kawałko  uczestniczyła w części  sesji    do pkt. 8 porządku obrad / włącznie/ 

W sesji wzięło udział dwóch mieszkańców osiedla. 

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

przeprowadzenie głosowania w tej sprawie. 

Głosowanie: przyjęto jednogłośnie. 

4.  Procedowanie uchwał: 

 nr. XXXVI/123/20  w sprawie  :  przyjęcia sprawozdania z wykonania zadania 

społecznego pn. „ Wigilia  dla  osób samotnych i seniorów z osiedla Ołtaszyn w  2019r”. 

Głosowanie : za – 11 głosów, wstrzymało się – 2 radnych 

 nr. XXXVI/124/20 w sprawie   :   oferty na realizację  zadania  społecznego pn. 

„Wigilia dla osób samotnych i seniorów  Osiedla Ołtaszyn w  2020r.” 

Pod głosowanie został poddany  tekst oferty  z podaną jn. zmianą:  

W poz. tabeli : „ Partnerzy w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami 

oraz organami administracji publicznej)” -  skreślono  sformułowanie „ Bar Jedzonko”, 

a wpisano „ lokalna firma gastronomiczna”. 

Głosowanie : za – 12 głosów, wstrzymał się -1 radny. 

-  XXIXVI/125/20 w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z wykonania zadania 

społecznego. pn. „ Działalność  Klubu Seniora w 2019r”. 

Głosowanie : za – 11 głosów, wstrzymało się 2 radnych 

-  nr.  XXXVI/126/20  w sprawie :aktualizacji oferty na   zadania. społecznego. 

pn. :”Działalność Klubu Seniora w 2020r”. 

Głosowanie : przyjęto jednogłośnie. 

-  nr.XXXVI/127/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania  z wykonania zadania  

społecznego  pn „ Mikołajki 2019”. 

Głosowanie ; przyjęto jednogłośnie. 

-  nr. XXXVI/128/20 w sprawie  oferty na realizację  zadania  społecznego pn. 

„Mikołajki  2020.” 

Głosowanie : przyjęto jednogłośnie  

 nr XXXVI/129/20 w sprawie  Regulaminu  działania  Klubu Seniora. 



  

Pod głosowanie został poddany  tekst  Regulaminu z podaną jn. zmianą: 

W § 1 Regulaminu został dodany ust. 2 w brzmieniu : „Działalność Klubu   

prowadzona jest zgodnie  zasadami polityki senioralnej Miasta „. 

Głosowanie : za 12 głosów, wstrzymał się 1 radny. 

Radni  w głosowaniu jednogłośnie : 

 upoważnili Przewodniczącą Rady Krystynę Sawińską do  pełnia funkcji 

Koordynatora Klubu Seniora z ramienia Osiedla. 

  podjęli decyzję o zgłoszenie wniosku o  przystąpieniu Klubu Seniora do 

Wrocławskiego Centrum Seniora. 

 nr. XXXVI/130/20 w sprawie:  przyznania radnym Osiedla  Ołtaszyn  diet na 

2020r. 

Głosowanie: za - 10 głosów, wstrzymało się 3 radnych. 

 nr. XXXVI/131/20   w sprawie:   przyjęcia rocznego  sprawozdania z 

wykonania planu finansowego za 2019r.   Przed przystąpieniem do głosowania nad 

uchwałą – Skarbnik Osiedla  Urszula Gabor – Zielińska  przedstawiła sprawozdanie 

roczne z wykonania budżetu. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. W 

związku z brakiem informacji od WCRS  na temat wykonania budżetu na koniec 

grudnia 2019r, sprawozdanie zostało opracowane na  podstawie ostatnich  

oficjalnych  danych, z uwzględnieniem rozliczanych  w grudniu 2019r. faktur. 

Głosowanie :  przyjęto jednogłośnie. 

-  nr.XXXVI/132/20 w sprawie wydania koncesji na sprzedaż napojów 

alkoholowych./ sklep Bre Bre/. 

Głosowanie : przyjęto jednogłośnie 

5.  Sprawy bieżące :. 

1. Przewodnicząca Zarządu Edyta Skuła zaprezentowała plan działania 

Zarządu na 2020r., szczegółowo omawiając jego   poszczególne  założenia.  Plan 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

2. W dniu 29.01.br. Odbędzie się spotkanie z nowym osiedlowym Strażnikiem 

Miejskim. Przedmiotem spotkania będą między innymi sprawy bezpieczeństwa na 

osiedlu.  Radni wnioskowali o zorganizowanie odrębnej sesji poświęconej temu 

problemowi. 

3. W lipcu 2019r władze Województwa podpisały umowę na budowę 2,5-

kilometrowego odcinka WOW od  ronda w Żernikach  do ul. Grota Roweckiego. 

Inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj – wybuduj. Nawiązując do 

powyższego Radny Jacek Jońca  informował o potrzebie o przygotowania się do 

sytuacji, którą spowoduje realizacja ww. inwestycji i jej  negatywnych skutkach dla 



osiedla./ wzmożony ruch, zablokowanie ulic itp./. Wnioskował o zwołanie odrębnej 

sesji poświęconej problemowi komunikacji/. 

 

6. Wnioski mieszkańców. - brak. 

7. Zapytania radnych i wolne wnioski. 

1 Radna  Jadwiga Zawiślak informowała o potrzebie wykonania przycięcia 

gałęzi drzew na ul. Łubinowej. Sprawę będzie pilotowała Komisja ds.  zieleni. 

Ww. radna stwierdziła również potrzebę  wykonania oświetlenia na ulicy, o której 

mowa jw. W odpowiedzi Radny Jacek Jońca wskazał na  niemożność realizacji 

oświetlenia z uwagi na brak możliwości technicznych / niewykonana część drogi/. 

Wskazał jednocześnie na  problem intensyfikacji  ruchu na ul. Łubinowej, 

stanowiącej łącznik  ul. Agrestowej z Parafialną.  

2. Radny Sebastian Wilk jako lider projektu  WBO- informował o braku 

realizacji III etapu Słonecznego Parku na Ołtaszynie. Zarząd podejmie interwencję 

w tej sprawie.  

3. Przewodnicząca Zarządu Edyta Skuła złożyła wniosek o : 

a. przesyłanie  w korespondencji internetowej między radnymi wyłączne 

dokumentów, powiadomień i pism i informacji ściśle dotyczących działania Rady,  

b. zgłaszanie przez radnych zapytań i wniosków wyłącznie na sesjach, 

c.  zgłaszanie  wniosków do protokołu na kolejnej sesji/, w formie pisemnej. 

Głosowanie: za 10 głosów, 2- przeciw, 1 wstrzymujący się.. 

Radni nie zaaprobowali propozycji Radnego Sebastiana Wilka, by protokół z sesji 

przesyłać wyprzedzająco radnym, celem dokonania  korekt. 

 Przyjęcie protokołu z  XXXV sesji. 

Głosowanie : za 10 głosów, przeciw – 1, wstrzymał się 1 radny. 

9. Po wyczerpaniu porządku obrad Radni udzielili głosu mieszkańcom osiedla, 

Wg. ich informacji we wrześniu 2019r. na skrzynkę e-mailową Rady  została 

przesłana petycja dotycząca spraw na osiedlu. Przewodniczące Rady I Zarządu nie 

potwierdziły wpływu  takiej informacji. Wypowiedzi mieszkańców dotyczyły: 

 - realizacji placu zabaw przy ul. Rubinowej w kontekście odrzuconego projektu  

WBO z 2019r. /nadmierna rozbudowa placu zabaw/ i planów na przyszłość. 

Tematem zajmie się Komisja ds. Zieleni. 

- problemów komunikacyjnych na osiedlu ze wskazaniem ulic  i propozycji ich 

rozwiązania / szykany, strefy ruchu uspokojonego, radar itp.  Sprawa do dalszych 

prac Rady 

 



 10..Zamknięcie obrad. 

         Przewodnicząca  Rady  Osiedla Ołtaszyn                                  Sekretarz 

                   Krystyna Sawińska                                                   Alicja Urban 

 


