
PROTOKÓŁ Z XXXXI SESJI 

 RADY OSIEDLA OŁTASZYN 

z dnia 06 października 2020 r.  

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie kworum /lista obecności/. 

 W sesji uczestniczyło 10 Radnych. Nieobecni: Przemysław Chybiński, Bogusława 

Kawałko, Maciej Kucfir, Marian Moczułowski, Jadwiga Zawiślak. Radne Katarzyna 

Hałaczkiewicz i Dorota  Chrzanowska- Jarosławska uczestniczyły w sesji do pkt 6d 

włącznie.  

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 XXXXI /140/20 w sprawie koncesji na alkohol. 

Głosowanie – za 8 radnych, przeciwko – 0, wstrzymało się 2 radnych.  

 - nr XXXXI/141/20 w sprawie zmian w planie finansowym osiedla na 2020 

r.  

Głosowanie- za 8 radnych, przeciwko – 0, wstrzymały się 2 osoby. 

Głosowanie poprzedziła informacja  Przewodniczącej  Zarządu, która przedstawiła 

propozycje przesunięć środków finansowych w budżecie osiedla. W związku ze 

stanem pandemii nie została  wykorzystana znaczna część przyznanych środków. 

Zostaną one w łącznej kwocie 10.300,00 przesunięte na poz. 4210/999/11 – w 

celu zakupów wyposażenia dla jednostek gminnych tj. szkoły, przedszkola, 

biblioteki. / regały, pudła na zabawki, półeczki/. Radni podjęli również decyzję o 

nabyciu  małych bramek na boisko dla  Młodzieżowego Centrum Sportu i 

radiomagnetofonów dla szkoły. Priorytetem jest zakup bramek, a ewentualne 

pozostałe środki będą przeznaczone na potrzeby szkoły. 

- nr XXXXI/142/20 w sprawie aktualizacji oferty na  realizację zadania 

społ. pn.: „Działalność Klubu Seniora w 2020r„.  

Głosowanie-  za 8 radnych, przeciwko – 0, wstrzymały się 2 osoby. 

Głosowanie poprzedziła informacja Przewodniczącej Rady o stanie wykorzystania 

środków przewidzianych na realizację ww. zadania społecznego. W związku z 

pandemią nie odbyły się przewidziane w programie wycieczki, a ilość wyjść 

kulturalnych została znacznie ograniczona. Stąd potrzeba przeniesienia części 

środków z poz. 4300/999 na poz. 4220/999 z przeznaczeniem na świąteczne 

paczki dla członków Klubu /opcja zalecana przez WCRS/. Na wniosek 

Przewodniczącej Klubu Seniora p. Marty Staszak, Radni podjęli decyzję o 



zwiększeniu kwoty przenoszonej z 5.500,0 /propozycja pierwotna ujęta w 

przesłanych materiałach/ na 7.300,00. W tej wersji uchwała poddana pod 

głosowanie. 

- nr XXXXI/143/20 w sprawie oferty na  realizację zadania  społ. pn. 

„Działalność Klubu Seniora w 2021r.” 

Głosowanie: Głosowanie –  za 8 radnych, przeciwko – 0, wstrzymały się 2 osoby. 

- nr XXXXI/144//20 w sprawie oferty na realizację zad. społ. pn „Piknik 

– powitanie lata 2021”. 

Głosowanie: Głosowanie –  za 8 radnych, przeciwko- 0, wstrzymały się 2 osoby. 

5. Omówienie realizacji zadań społecznych przewidzianych na 2020r : „ 

Wigilia dla seniorów i osób samotnych” i „Mikołajki „ i podjęcie 

ewentualnych uchwał. 

− Wigilia. Z uwagi na narastające zagrożenie epidemiczne, brak możliwości 

zorganizowania spotkania wigilijnego w pomieszczeniu zamkniętym. Należy rozważyć 

przeznaczenie środków przyznanych na Wigilię na paczki dla osób samotnych i 

ubogich. Decyzję w tej sprawie radni podejmą na następnej sesji. 

Ustalenia: 

• Zarząd wyprzedzająco rozezna  czy w br. Miasto przygotuje  paczki 

żywnościowe dla osób  potrzebujących wsparcia. 

• Przewodnicząca Zarządu wystąpi z wnioskiem do WCRS o przeznaczenie 

kwoty 3.000,0 zł  tj. połowy środków przyznanych na nie zrealizowane zad. społ 

„ Piknik- powitanie lata”  na  cele. jw. 

- Mikołajki.  Sytuacja analogiczna. Radni zdecydowali, że środki przeznaczone na 

Mikołajki zostaną przeznaczone na paczki dla dzieci. Zapisy na podarunki odbędą się 

poprzez internet. Sposób wręczenia upominków– do ustalenia w grudniu br., w 

zależności od sytuacji epidemicznej. 

 6. Sprawy bieżące. 

a.  System odbioru odpadów dużo-formatowych we Wrocławiu, skargi 

mieszkańców i wnioski o likwidację miejsc odbioru gabarytów. Temat 

referowała Przewodnicząca Rady. Na osiedlu zostało wyznaczonych 10 miejsc na 

podstawianie- kontenerów na odpady dużo-gabarytowe, przeznaczonych dla 

mieszkańców domków jednorodzinnych. Lokalizacje były weryfikowane 

parokrotnie, w tym w tej kadencji 2 razy. Na osiedlu brak miejsc na zamienne 

ustawienie kontenerów. Do Rady wpływają  systematycznie  wnioski pojedynczych  

mieszkańców o likwidację miejsc na pojemniki. Aktualnie wnioski dotyczą ul. 

Nenckiego 181 i Nefrytowej 49. Wnioski  są  uzasadniane bałaganem panującym 

wokół miejsc na wywóz gabarytów i zbyt długim okresem usuwania pozostałości z 

terenu. 

Ustalenia: 

• W związku faktem, że dotychczasowe spotkania z Ekosystemem i 

kierowane do tej jednostki pisma/ ostatnie z września br/ nie przynoszą 



efektów-  Zarząd wystąpi do Wiceprezydenta Wrocławia  Adama Zawady z  

wnioskiem  o zaangażowanie się Miasta w rozwiązanie problemu. 

• Przy zgłaszaniu lokalizacji na wywóz gabarytów na 2021 r. Zarząd  określi 

częstotliwość podstawiania kontenerów na „co miesiąc”.  

• Wnioski pojedynczych mieszkańców nie mogą stanowić podstawy do 

podejmowania przez Radę działania w celu likwidacji miejsc wywozu, 

wspólnych dla całego osiedla. 

b. komunikacja zbiorowa - propozycje mieszkańców przesłane przez 

grupę na fb „ Wrocław i wiesz” oraz  przedłużenie linii N,  

Większość zgłoszonych wniosków wykracza  poza możliwości oddziaływania  Rady, 

wymaga  uzgodnień z innymi osiedlami i  wielokierunkowych analiz  ze strony 

Miasta. W związku z powyższym Radni skoncentrowali się na tematach 

dotyczących Ołtaszyna  tj. pkt 1,2,3  

1. Zwiększenie częstotliwości kursów porannych i popołudniowych od 5 do 10 

min autobusów 112, 113 –  Zarząd kolejny raz wystąpić do jednostek 

miejskich. Ostatnie pismo w tej sprawie– zostało wysłane w  październiku 

2019 r. 

2.Wydłużenie linii 113 do Placu Grunwaldzkiego – ocena negatywna. 

Nadmierne wydłużenie linii znacznie ograniczy funkcję wyprowadzenia ruchu 

z osiedla do punktu przesiadkowego oraz będzie rzutować na w miarę 

sprawne funkcjonowanie komunikacji. 

3.Wydłużeniu linii 112 do Galerii Dominikańskiej– oceniono pozytywnie. 

4.Wydłużeniu linii N do Zwycięskiej. Miasto zawiesiło wdrożenie  koncepcji 

wprowadzenia zmian  w przebiegu trasy  autobusu w  2019r w związku z 

trudnymi warunkami ruchowymi / zjawisko dużej kongestii ruchowej/ - do 

dalszych analiz przez jednostko miejskie. 

5. Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Karkonoskiej i Zwycięskiej wraz z 

pokonaniem torów kolejowych górą (estakady) 

6.Utworzenie parkingów P&R przy pętli ul. Zwycięska 

7.Wydłużenie linii 744 z Krzyk do Giełdowej oraz zmiana jej numeru na 344  

8. Utworzenie buspasa oraz drogi dla mieszkańców na odc. Zwycięska-

Wyścigowa 

9.Utworzenie pętli tramwajowej w Ślęzy i wydłużenie 9 i 15 

10.Klimatyzowane i punktualne pojazdy 

Ustalenia: Wnioski zostaną przesłane do Biura Zrównoważonej Mobilności UM  i 

Rady Osiedla Krzyki- Partynice z rekomendacjami RO Ołtaszyn. 

 c. Wnioski mieszkańców:  

Zmiana organizacja ruchu na ul. Pszczelarskiej. 



Temat rozważany wielokrotnie. Mieszkańcy systematycznie wnioskują o 

poparcie rozwiązań ograniczających szybkość ruchu na ww ulicy: np. 

zamontowanie progów zwalniających, rozgraniczenie dwóch części ulicy 

słupkami W ostatnim piśmie sprawa dotyczy ustawienia znaku zakazu 

przejazdu przez ulicę Pszczelarską w godzinach szczytu.  Jako jeden z 

argumentów  podano, że Rada akceptowała zakaz skrętu w ul Abrahama- co 

jest nieprawdą. 

Rada Osiedla wystąpiła 24.09.br do KM Wydział Ruchu Drogowego o 

niezwłoczne wprowadzenie kontroli ruchu drogowego na ul. /vide 

Pszczelarskiej.https://osiedle.wroc.pl/index.php/oltaszyn-interwencje/4314-

kontrola-ruchu-drogowego-na-ul-pszczelarskiej  /.  W odpowiedzi 

uzyskaliśmy informację zwrotną  że  „podlegli funkcjonariusze zostali 

zadaniowani do objęcia nadzorem wskazanego miejsca i w miarę sił i 

środków przeprowadzą działania kontrolne.” 

Ustalenia: Zarząd wystąpi do Komisji Bezpieczeństwa przy WIM  o 

wypracowanie rozwiązań  wpływających na ograniczenie  prędkość na ul. 

Pszczelarskiej i zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom. 

- Interwencje podejmowane na rzecz mieszkańców przez R.O 

•  do Ekosystemu w sprawie uprzątnięcia: ul. Kleeberga, łącznika pomiędzy 

ul. Strączkową a Grota Roweckiego- wykonane. 

• do ZDiUM o naprawę latarni przy ul Goetla– wykonane,  

•  do LIDLA o wymianę zieleni wzdłuż ogrodzenia  graniczącego ze wspólnotą  

mieszkaniową „Nenckiego „– bez odpowiedzi, 

• do WCRS o usunięcie napisu ANTIFA z budynku stacji trafo na skwerze przy 

ul Kurpiów /Uczniowskiej – nie wykonane 

• do Ekosystemu w sprawie organizacji oczyszczania miasta z gabarytów – 

bez odpowiedzi. 

 d.  inne  sprawy, w  tym informacje Przewodniczącej  Zarządu na temat 

podejmowanych działań, 

Przewodnicząca Zarządu omówiła następujące tematy: 

• W trakcie znajdują się uzgodnienia dotyczące  zadań  finansowanych  w 

ramach funduszy osiedlowych. Do realizacji weszły dwa zadania: przejście z 

azylem na ul. Kurpiów i  budowa ul. Kleeberga. Dokładną informację w sprawie 

jw. Przewodnicząca przedłożyła na sesji w dniu 02.09. br. 

• Do RO wystąpił  przedstawiciel dewelopera realizującego  inwestycję przy 

ul. Grota Roweckiego z propozycją współpracy. Deweloper oferował  

nieodpłatne wykonanie na rzecz osiedla, wskazanych przez Radę zadań np. 

małą architekturę. Planowane spotkanie  nie doszło do skutku.  Zostanie 

wyznaczony nowy termin. 

• Mieszkańcy  ul. Strączkowej wnosili o wykonanie na terenie zielonym w 

tzw. Kozim parku– placu zabaw dla dzieci. Sprawa była rozpatrywana przez 

ZZM w trakcie ubiegłej kadencji Rady. ZZM negatywnie ocenił możliwość 



realizacji takiego zadania z uwagi na niezgodność z  przepisami. ZZM planuje 

na przyszły rok nasadzenie na terenie krzewów  i traw. 

Ustalenie: Zarząd  sprawdzi w ZZM  możliwość wykonania placu zabaw z 

zastosowaniem wariantu ogrodzenia terenu. 

• Przez październik br prowadzona będzie  akcja „ Szkolna ulica” W godz. 

7:30-8:00 zamykana jest ul. Gałczyńskiego, a dzieci dochodzą do szkoły 

samodzielnie. Na terenie obecna jest  Straż Miejska. Po zakończeniu akcji 

rodzice wypełnią ankiety oceniające akcję,  a Miasto podejmie decyzję co do  

dalszego działania w tej sprawie.   

• Radna Alicja Urban poinformowała o prowadzonych na placu zabaw przy ul. 

Rubinowej pracach porządkowych. 

Ustalenie: Zarząd dokona  w ZZM rozeznania  co do stanu opracowania 

koncepcji modernizacji placu,   

e. Praca Rady Osiedla - /aktywność radnych w mediach, dyżury/ 

1. Dyżury. Od bm. będą wyznaczani radni na dyżury– w kolejności wg. imiennej 

listy. 

Sposoby dyżurów do wyboru: 

 - dyżur w siedzibie Rady, z udziałem mieszkańców z zachowaniem 

reżimu sanitarnego,  

-  dyżur w siedzibie Rady, wyłącznie  telefoniczny, bez osobistego 

przyjmowania interesantów, 

-   dyżur poza siedzibą Rady z wykorzystaniem własnego telefonu. W 

takim przypadku radni powinni podać  Przewodniczącej Rady / 

e-mailem/: numer telefonu wraz z wyrażeniem zgody na  jego 

upublicznienie jako telefonu kontaktowego,  

Informacja o terminach i formie  dyżurów zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej i w gablocie. 

2.Aktywność radnych:  

a. W związku z obserwowaną aktywnością  radnych w mediach oraz poza Radą – 

Przewodnicząca Rady przypomniała następujące zasady: 

- W wypadku prezentowania w mediach nieuzgodnionych z Radą treści, radni 

winni wyraźnie zaznaczyć, że przedstawiają własne stanowisko, a nie Rady 

Osiedla.  

- Wszelkie  przekazywane radnym  przez mieszkańców  postulaty i wnioski  winny 

być kierowane  do rozpatrzenia organom  osiedla zgodnie z par 19.1 Statutu. 

b. Sprawa rzekomego wpływania przez Przewodniczącą Rady na podjęcie przez 

Miasto  decyzji o ustawieniu zakazu skrętu w ul. Abrahama- została wyjaśniona. 

Vide pismo WIM Urzędu Miasta https://osiedle.wroc.pl/index.php/oltaszyn -

interwencje/4299-odp-organizacja-ruchu-na-ulicy-t-kutrzeby. Niesprawdzone 

informacje przekazywał na fb i w radiu- Radny Sebastian Wilk.   

https://osiedle.wroc.pl/index.php/oltaszyn
https://osiedle.wroc.pl/index.php/oltaszyn-interwencje/4299-odp-organizacja-ruchu-na-ulicy-t-kutrzeby
https://osiedle.wroc.pl/index.php/oltaszyn-interwencje/4299-odp-organizacja-ruchu-na-ulicy-t-kutrzeby


c. W nawiązaniu do informacji przedłożonej przez Przewodniczącą Zarządu na 

poprzedniej sesji w sprawie oznakowania ul. Nenckiego - Radny Sebastian Wilk  

okazał projekt organizacji ruchu na ww ulicy. Sugerował jednocześnie, że ktoś z 

Rady dokonał jej uzgodnień. Dokumentacja nie dotarła do Rady, a fakt uzgodnień  

nie miał miejsca. 

6. Zapytania Radnych i wolne wnioski. 

Radny Antoni Puć zgłosił potrzebę naprawy chodnika  

Ustalenia: Zarząd wystąpi do ZDiUM z kolejną interwencją. 

7. Przyjęcie protokołu z XXXX sesji : 

Głosowanie: za 6 radnych, przeciw– 1 , wstrzymał się 1 radny. 

 

 Zamknięcie obrad 

Przewodnicząca  Rady Osiedla                                        Protokołowała  Krystyna  
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