
PROTOKÓŁ Z XXXX SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN 

z dnia 02 września 2020 r.  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie kworum /lista obecności/. 

 W sesji uczestniczyło 8 Radnych. Nieobecni: Dorota Chrzanowska -Jarosławska, Katarzyna 

Hałaczkiewicz, Jacek Jońca, Bogusława Kawałko, Marian Moczułowski, Alicja Urban, 

Sebastian Wilk. 

Sesja odbyła się w sali teatralnej w Centrum Aktywności Lokalnej  ul. Pszczelarska 7, z 

zachowaniem reżimu sanitarnego. 

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

przeprowadzenie głosowania w tej sprawie. - 

Głosowanie - Przyjęto  jednogłośnie. 

4. Procedowanie uchwał: 

-  nr XXXX/138/20 w sprawie   realizacji  zadania  społecznego pn. „Statkiem i rowerem – 

wycieczka rowerowa z rejsem po Odrze„.   

Głosowanie: przyjęto jednogłośnie. 

Głosowanie poprzedziła informacja Przewodniczącej Zarządu, która wskazała na 

celowość  ograniczenia  zakresu wycieczki  do  części rowerowej  i rezygnacji z rejsu po 

Odrze. Omówiła również  stan  przygotowań  do wyjazdu. W wycieczce wezmą udział 

radni: Edyta Skuła, Maciej Kucfir, Urszula Gabor- Zielińska i Antoni Puć, którzy będą 

pełnili funkcje organizacyjne /zakupy, przygotowanie miejsca pikniku i rozstawienie 

sprzętów, obsługa grilla, transport  samochodowy  itp./. 

− nr XXXX/139/20 w sprawie diet radnych na okres od września do grudnia br. 

− Propozycję wysokości diet  dla radnych przedstawiła Przewodnicząca Zarządu. Diety nie 

były  wypłacane w okresie funkcjonowania Rady od  kwietnia do sierpnia br, a większa  

część środków z tego tytułu została przekazana na pomoc rzeczową dla osób ubogich.  

Przewodnicząca podkreśliła zaangażowanie grupy radnych, którzy pomimo ograniczeń 

związanych z pandemią, funkcjonowali na bieżąco. Prosiła również o przedstawianie 

innych propozycji dotyczących podziału diet na okres od września do grudnia br. W 

związku z brakiem wniosków w tym zakresie – propozycję  Zarządu poddano pod 

głosowanie. 

Głosowanie – za  6 radnych, przeciw - 0 , wstrzymały się 2 osoby: Urszula Gabor 

Zielińska i Krystyna Sawińska. 

5. Sprawy bieżące. 

a. Informacja z wykonania budżetu – referowała Skarbnik Osiedla- Urszula Gabor 

Zielińska.   



W br. z budżetu Osiedla zostały wydatkowane stosunkowo niewielkie środki finansowe. 

Głównym wydatkiem były paczki dla osób ubogich  za kwotę 2.700,0 zł. oraz zakup 

audiobooków dla filii 17 MBP za kwotę 1.500,0 zł. Stan finansów osiedla stanowi 

zestawienie przygotowane przez WCRS, stanowiące załącznik do protokołu. W 

uzupełnieniu informacji, Przewodnicząca Zarządu  przedstawiła sposób dokonywania 

zakupów /rozeznanie i oferty cenowe/ i  dystrybucji paczek / odbiór osobisty przez 

mieszkańców i dostarczenie przez radnych/.  

b.  Omówienie propozycji zmiany planu finansowego na br. 

 Do Rady wpłynęły wnioski  od : 

− Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 o zakup: radiomagnetofonów, regałów 

bibliotecznych oraz pudeł na zabawki. Pierwsza pozycja wywołała wśród radnych   

dyskusję co do użyteczności i niezbędnych parametrów sprzętu. Przewodnicząca 

Zarządu zaproponowała, przekazanie środków na konto jednostki, celem dokonania 

bezpośrednio przez nią niezbędnych zakupów. Kwota dotacji zostałaby ustalona na 

następnej sesji. 

− MCS o zakup małych bramek dla piłkarzy trenujących na boisku. 

Przewodnicząca Zarządu prosiła, by radni w ciągu tygodnia zgłaszali propozycje podziału  

środków na br. Wnioski zostaną omówione na posiedzeniu Zarządu i przekazanie  z 

rekomendacjami -  do decyzji radnym na następnej sesji. 

 c. Wnioski mieszkańców w tym:  

 - budowa progów  w ul. Ułańskiej – referował  Maciej Kucfir z  Komisji ds. budownictwa, 

Stanowisko Komisji jest negatywne. Ulica posiada wyniesione skrzyżowania, a  

dozwolona prędkość  ograniczona jest do 30 km/godz. Po dyskusji  Radni zaakceptowali 

wniosek Komisji o wystąpienie do WIM o zabezpieczenie słupkami chodnika ulicy, co 

pozwoli zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, przemieszczających się na plac zabaw. 

Wystąpienie przygotuje Zarząd. 

- neon na budynku przy ul. Agrestowej /skrzyżowanie z ul. Strachowskiego./ 

Jeden z mieszkańców ul. Agrestowej / Partynice/ wystąpił  kolejny raz do RO z prośbą o 

pomoc w likwidacji neonu, którego światło ingeruje w przestrzeń i przeszkadza 

mieszkańcom. RO przed wykonaniem  montażu urządzenia,   wystąpiła  w grudniu 2019 

r. do Wydziału Architektury i Budownictwa – z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy - bez 

odpowiedzi. Z kolei deweloper w piśmie przekazanym mieszkańcowi zaprzeczył 

szkodliwemu wpływowi działania neonu na otoczenie. 

Mając na względzie fakt wykonania neonu zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz 

wątpliwościami radnych co do negatywnej jego funkcji- RO proponuje ewentualną 

mediację pomiędzy mieszkańcem, a deweloperem / w siedzibie Rady/ .  

− zniszczona kanalizacja telefoniczna ul Motylkowa. /pismo mieszkańca do firmy 

”Osiedlowa” przekazane do wiadomości Rady/. Sprawa dotyczy kanalizacji telefonicznej, 

uszkodzonej  w trakcie budowy drogi przez firmę Skanska. W ocenie radnych  temat 

powinien zostać wyjaśniony  pomiędzy wykonawcami prac. Rada stwierdza brak 

kompetencji do zajmowania się sprawą. 



 d. Inne sprawy - informacje Przewodniczącej  Zarządu na temat podejmowanych 

działań. 

- Nasadzenia drzew 

Jesienią br.  Zarząd Zieleni Miejskiej wykonana na terenie Ołtaszyna  nasadzenia 106 

drzew.  Szeroka informacja na ten temat  wraz  z lokalizacjami została zamieszczona na 

internetowej  stronie Osiedla https://osiedle.wroc.pl/index.php/oltaszyn/4290-drzewa-na-

oltaszynie. 

- Oznakowanie poziome ul. Nenckiego. 

         Po szeregu interwencji wnoszonych do ZDiUM przez  Radę Osiedla i  przez Radną Miejską 

Edytę Skuła –  w 2019 r. zostało wykonane oznakowanie poziome  ul. Nenckiego.  Miejsca 

postojowe wyznaczono w oparciu o nowy projekt, zwiększając znacznie ich ilość. Wywołało 

to zaniepokojenie mieszkańców ulicy wg, których część  miejsc koliduje z ruchem drogowym 

i  stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych poruszających się po drodze. Projekt nie został 

uzgodniony z Radą Osiedla, chociaż taką informację przekazał mieszkańcom ulicy  Radny 

Sebastian Wilk.  W świetle powyższego, dla wyjaśnienia sprawy, Przewodnicząca Zarządu   

dwukrotnie spotkała się z przedstawicielami mieszkańców ul. Nenckiego, w terenie i w 

siedzibie Rady z udziałem innych radnych. Mieszkańcy na mapie zaznaczyli lokalizacje, 

budzące ich zastrzeżenia. Dostarczyli również pisemne oświadczenia właścicieli 

nieruchomości przy których zlokalizowane są miejsca postojowe. Na ich podstawie  

Przewodnicząca Zarządu wystąpiła do ZDiUM o przeanalizowanie istniejącej sytuacji i 

skorygowanie oznakowania poziomego. ZDiUM poinformował, że przygotowany zostanie 

nowy projekt, który zostanie przesłany do zatwierdzenia do RO. Wówczas ponownie Rada 

Osiedla poprosi mieszkańców o stanowisko i zatwierdzenie projektu, który zostanie 

przekazany do realizacji. 

- Fundusz Osiedlowy 

 Po wykonaniu  przez jednostki miejskiej wyceny zgłoszonych z do Funduszu Osiedlowego 

zadań, do realizacji zakwalifikowane zostały dwa zadania: 

a. progi zwalniające na ul. Kurpiów. /liczba rangowa 1/ .   

b. wykonanie ul. Kleeberga w niepełnym zakresie / liczba rangowa 2/ 

ad a. Mając na względzie : 

- stanowisko  WIM, kwestionujące możliwość zastosowania  progów na ulicy klasy zbiorczej, 

na której prowadzona jest komunikacja zbiorowa oraz możliwość wykonania przejścia z 

azylem, 

- wycenę budowy przejścia z azylem - 200.000,0 zł za jedno przejście, oraz wysokość 

przyznanych Osiedlu środków,  

Przewodnicząca Zarządu skorygowała wniosek, ograniczając jego zakres do jednego 

przejścia z azylem, w  miejscu istniejących pasów, pomiędzy przedszkolem, a szkołą. Tym 

samym zrezygnowano z przebudowy  przejścia przez ul Kurpiów na wysokości ul. 

Brylantowej. Zadanie zostanie przesunięte na późniejszy termin po weryfikacji 

funkcjonowania jednego azylu. Ponadto WIM wskazuje na problem z przejściem przy ulicy 

Brylantowej- wskazując na konieczność zmiany geometrii drogi, co wiązałoby się ze 

znacznymi dodatkowymi kosztami. 



Ponadto wg. informacji WIM   „W Wydziale Inżynierii Miejskiej analizowana jest możliwość 

wyposażenia w azyl istniejącego przejścia dla pieszych zlokalizowanego w rejonie 

skrzyżowania ul. Kurpiów z ul. Gałczyńskiego. Zadanie to powiązane jest z realizacją 

inwestycji prywatnej w sąsiedztwie ww. skrzyżowania.”  Przedmiotowa lokalizacja nie była 

zgłaszana  we wniosku przez RO. 

Powyższa sprawa wzbudziła wśród radnych kontrowersje z uwagi na  lokalizację przejścia na 

łuku drogi  i ograniczoną widoczność w tym miejscu. Do wyjaśnienia przez Zarząd.  

- ad b.  Wycena budowy ca 100 m ul Kleeberga /pas pieszo - rowerowy, latarnie, zieleń niska 

/została  oszacowana przez jednostki miejskie na kwotę 693 tys. zł- uwzględniono także 

koszt niezbędnego odwodnienia/ 

W tej sytuacji Przewodnicząca Zarządu skorygowała wniosek do Funduszu Osiedlowego 

ograniczając zakres rzeczowy zadania, do wykonania ścieżki pieszo -rowerowej.  

Po rozstrzygnięciu przez Miasto postępowań przetargowych i ustaleniu ostatecznych kwot za 

realizację zadań – zostaną podjęte ewentualne decyzje co do wydatkowania pozostałych 

środków. 

 d. Program pilotażowy „Szkolna ulica”. 

Biuro Zrównoważonej Mobilności przystąpiło do realizacji pilotażowego projektu zwiększenia 

bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Działanie polega na wprowadzeniu na ulicy przy 

której znajduje się szkoła zakazu ruchu pojazdów przez pół godziny przed rozpoczęciem 

pierwszej lekcji. Wdrożenie projektu zaplanowane jest na październik 2020 r.  

Projekt "Szkolna Ulica" będzie realizowany pilotażowo w trzech szkołach we Wrocławiu. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 i jest zainteresowana przystąpieniem do projektu. BZM 

poprzez szkołę będzie informować o projekcie dzieci oraz rodziców. 

e.  Pumptrack  przy ul. Agrestowej. 

W siedzibie Rady miało miejsce spotkanie  radnych z przedstawicielem  użytkowników  parku 

rowerowego "Agrest Dirt". Pan Góral przedstawił informację o założeniu stowarzyszenia, 

które będzie zajmowało się uregulowaniem spraw prawnych związanych z korzystaniem z 

terenu, będącego własnością Gminy i PKP. Stowarzyszenie przejęłoby odpowiedzialność za 

funkcjonowanie obiektu. 

Przewodnicząca Zarządu wskazała na możliwość wykorzystania dla celów uprawiania 
sportów rowerowych na obszarze tzw. Zielonego Klina Południa Wrocławia 

6. Zapytania Radnych i wolne wnioski - brak 

7. Przyjęcie protokołu z  XXXIX sesji. 

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie 

8. Zamknięcie obrad  

Przewodnicząca Rady Osiedla                                                                  Protokołowała 

        Krystyna Sawińska                                                                          Krystyna Sawińska 


