
Protokół sesji XLVI 24.02.2021
Przed sesją złożono wnioski dotyczące strefy parkowania

Kto jest wirtualnie:
Informacja na liście obecności

Przebieg obrad

Rozpoczynamy sesję - transmitowaną w internecie i w platformie Google meet.
Obecnych jest łącznie 15 radnych z 20 - jest kworum.

Kwestia parkowania płatnego (Chudoby i Brzeskiej)
Wpłynął wniosek na temat miejsc postojowych na ulicy Traugutta.
Zmieniono porządek obrad sesji - wprowadzono jedną uchwałę w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych w sprawie utworzenia miejsc płatnego parkowania.

Wygaszono także mandat p. Ireny Władczyk.

Głosowanie nad nowym porządkiem obrad.
Wzięło udział w tym głosowaniu 14 osób
Kto jest za  14 osób
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

1. Uchwała 292/21
Przyjęcie protokołu z sesji zdalnej z 26 stycznia 2021 roku
Głosowanie
Za: 7 obecnych + 4 wirtualnie
Razem 13 głosów za
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

2. Uchwała nr 292/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności samorządu
Osiedla Przedmieście Oławskie

Sprawozdanie było wysłane do wglądu do przeczytania
Głosowanie:
Za: 9 obecnych plus 3 wirtualnie.
Razem 13 głosów
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Uchwała została uchwalona.

3. Uchwała Uchwała Nr 293/21 w sprawie przyjęcia aktualizacji wniosków na zadanie
dodatkowe na rok 2021

Głos zajmuje skarbnik Magdalena Cypryjańska



Aktualizacja dotyczy zmniejszenia dotacji na wycieczkę. Planowana jest na maj-czerwiec. Z
zachowaniem obostrzeń (w największym autokarze).
Wobec braku pytań przechodzimy do głosowania
Głosowanie
W siedzibie 9 za plus 5 osoby za
Razem 14 głosów za
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

4. Uchwała 294/21 w sprawie zmian finansowych na rok 2021
Ponownie przesunięcia przedstawia Magdalena Cypryjańska
Zwiększenie na organizację festynu, a także zmiany dot. Klubu seniora oraz wycieczki.
Materiały wcześniej były już przesyłane. Nikt nie ma pytań. Głosowanie

Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

5. Uchwała nr 295/21
W sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących stref płatnego parkowania

Takie brzmienie wynika z tego, że wpłynęło kilka wniosków dotyczących zarówno za jak i
przeciw. W dniu dzisiejszym dostaliśmy także stacjonarnie dwa wnioski przeciw (na ręce
obecnych radnych). Są podpisane przez mieszkańców. Jest tam duża liczba podpisów. Oba
są przeciw.

Wpłynął też wniosek na temat ulicy Traugutta.
Statut nie zakazuje nam skonsultowania się z mieszkańcami.
Nie będą to łatwe konsultacje społeczne. Kwestie organizacji będzie wyłoniona.

Kwestia konsultacji rozwiąże się do końca marca.
Decyzja została już wprowadzona przez Radę Miasta.
Rada osiedla teraz tylko opiniuje konkretne sprawy.
Wynik konsultacji nigdy nie będzie jednoznaczny.
To radni będą głosować na temat opinii wprowadzenia bądź nie wprowadzeniu płatności za
parkowanie.
Urząd miejski może nie wziąć tej opinii pod uwagę.

Przewodnicząca zarządu osiedla Agnieszka Imiela-Sikora wnioskuje, że taki termin jest
bardzo krótki - tylko jeden miesiąc. Trzeba się przygotować na dłuższy czas zbierania opinii.

Radna Barbara Mitev zajmuje głos pytanie: w jakiej formie mogłyby być przeprowadzone
konsultacje. Aby były to ankiety z danymi kontaktowymi.

Radny Robert Lenard jest generalnie przeciwny takim „plebiscytom” . Ilość głosów nie
będzie reprezentatywna, podobnie jak osoby głosujące. Nie jest możliwe dotarcie do
wszystkich mieszkańców - może to być wykluczanie lub faworyzowanie mieszkańców i
mieszkanek.



Strefa powinna być taka, aby zachowywać rotację samochodów.
Wniosek dotyczący ulicy Kościuszki.
Radny Janusz Dzielendziak wnioskuje, że jest za przeprowadzeniem takich konsultacji
społecznych. I wg. niego możliwe będzie zaangażowanie dużej grupy mieszkańców.

Radna Alicja Lewandowska Dyskusja dotycząca strefy dostaw
Powinna być możliwość zamknięcia podwórka przed przyjazdem nieproszonych gości

Przewodnicząca Magdalena Nawara wskazuje, że abonament roczny jest stosunkowo
niewielki. Należy zapytać mieszkańców na temat możliwości skorzystania ze stref
parkowania. Aby mieszkańcy mogli wypowiedzieć swoje zdanie, wątpliwości, racje. Będzie
to miało wartość dla radnych, którzy będą głosować na ten temat.

Przechodzimy do głosowania: uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Uchwała 295/21 - pod wpływem uwagi z Zarządu, termin zostanie ustalony od 15 marca do
15 kwietnia
Tekst jest dostępny
Głosowanie
Za: 11
Wstrzymało się; 3
W trakcie udzielamy jeszcze głosu radnemu Wojtkowi Wajdzie

Rada osiedla jest zobligowana żeby przekazać wnioski mieszkańców zebrane w ramach
konsultacji społecznych.
Ewentualnie rada osiedla może zwołać sesję nadzwyczajną

Tekst i zakres głosowanej uchwały będzie zależał od wyniku konsultacji.

Pytanie od uczestnika posiedzenia - mieszkańca obserwatora
Czy będą przekazane wszystkie korzyści dotyczące wprowadzenia strefy płatnego
parkowania. Także aby informacje podawane przez przedstawicieli urzędu miejskiego były
przedstawiane w formie trwałej.
Informacje będą przedstawiane z odpowiednich biur urzędu miejskiego.

Wracamy do powtórnego głosowania:
Za: 8 w siedzibie plus 3 online
Za: 11
Wstrzymało się: 3
Przeciw: 0

Uchwała przyjęta

6. Uchwała 296/21
Dotycząca MPK
Kwestia była wyjaśniana



Radny Janusz Dzielendziak jest zdania, że RO Przedmieście Oławskie nie powinna sie
zajmować sprawa tej konkretnej linii autobusowej.

Za: 5 obecnych w siedzibie plus 4 wirtualnie
Za: 9
Przeciw; 0
Wstrzymało się: 5

Uchwała została podjęta

7. Uchwała 297/21
Wniosek do rady miejskiej w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Ireny Władczyk

Głosowanie

Za: 14
Wstrzymało się: 0
Przeciw: 0

8. Uchwała 298/21
Dotycząca przedłużenia koncesji sklepu żabka na ulicy Mierniczej
Pojawił się wniosek mieszkańców: anonimowy i nie spełnia wymogów formalnych
Za: 3 obecnych w siedzibie plus 2 online

Za: 5 osób
Przeciw: 2
Wstrzymało się 7

Została wydana opinia pozytywna

9. Uchwała 299/21

Alkohol przedłużenie koncesji w Etno Cafe
Za: 13
Wstrzymało się: 1
Przeciw: 0

Sprawozdanie zarządu rady osiedla
26 kwietnia wygasa kadencja Rady Osiedla
Jako organ wykonawczy czynnie działać będzie zarząd osiedla.
Prośba do radnych o wsparcie Zarządu Rady Osiedla

Wnioski wolne
Przedstawienie petycji na temat remontu podwórka Więckowskiego - Traugutta - Kościuszki

Protokołował: Jacek Sterczewski


