NOTATKA Z POSIEDZENIA 4/19
KOLEGIUM PREZYDENTA WROCŁAWIA
z dnia 24 stycznia 2019 r.

W dniu 24 stycznia 2019 r. o godzinie 9:00 odbyło się posiedzenie Kolegium Prezydenta w
Klubie Radnego. Posiedzeniu przewodniczył Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

1. Żernicki Park Sportu i Rekreacji etap I – zgoda na uruchomienie zadania,
referował: Jacek Mól – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.
Stan sprawy: Dyrektor ZZM przedstawił zakres zadania.
Konkluzje/decyzje: Pozytywnie zaopiniowano ogłoszenie postępowania przetargowego na
pierwszy etap.

2. Park Wojszyce Etap I i II – zgoda na uruchomienie zadania,
referował: Jacek Mól – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.
Stan sprawy: Dyrektor ZZM przedstawił zakres zadania.
Konkluzje/decyzje: Pozytywnie zaopiniowano ogłoszenie postępowania przetargowego na
pierwszy i drugi etap.

3. Wniosek Wód Polskich o wydanie decyzji zgody na wycinkę drzew na wałach,
referowała: Małgorzata Demianowicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.
Stan sprawy: Zastępca Dyrektora WSR omówiła wniosek.
Konkluzje/decyzje:

Wiceprezydent

Miasta

Pan

Adam

Zawada

odbędzie

spotkanie

z

przedstawicielami Spółki Wody Polskie w celu wyjaśnienia tematu zasadności wycinki drzew
przez Spółkę. Wydział Komunikacji Społecznej przygotuje stosowny komunikat prasowy.

4. Informacja o skutkach pożaru składowiska odpadów przy ul. Szczecińskiej,
referowała: Małgorzata Demianowicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.
Stan

sprawy:

Zastępca

Dyrektora

WSR

przedstawiła

informację

z

postępowania

prokuratorskiego i poinformowała o trwających kontrolach na nielegalnych składowiskach
odpadów we Wrocławiu.
Konkluzje/decyzje:

Przyjęto

informację.

Wyniki

prac

po

zakończeniu

postępowania

przedstawione zostaną na posiedzeniu Kolegium Prezydenta.
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5. Projekt uchwały RMW w sprawie projektu uchwały RMW w sprawie jednorazowego
świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego
porodu o nazwie „Wsparcie na start”, jego wysokości i szczegółowych zasad
przyznawania,
referowała: Anna Józefiak – Materna – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Stan sprawy: Dyrektor MOPS omówiła zakres merytoryczny projektu uchwały.
Konkluzje/decyzje:

Zarekomendowano

skierowanie

projektu

uchwały

na

konsultacje

społeczne a następnie pod obrady Rady Miejskiej Wrocławia na Sesji 21 marca 2019 r.

6. Rozbudowa ul. Osobowickiej we Wrocławiu – zgoda na ogłoszenie przetargu,
referował: Waldemar Rak – Kierownik projektu, Spółka Wrocławskie Inwestycje.
Stan sprawy: Kierownik omówił zakres merytoryczny i finansowy inwestycji.
Konkluzje/decyzje: Pozytywnie zaopiniowano ogłoszenie postępowania przetargowego.

7. Prośba o zgodę na rozpoczęcie procedur przetargowych dla zadań, których wartość
przekracza 500 tys. zł (brutto):
a) przebudowa dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych w ciągu ul. Na Grobli,
Walońska, pl. Wróblewskiego,
b) przebudowa dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych w ul. Piaskowej,
Janickiego, Kraińskiego, Św. Ducha,
c) remont ul. Jutrzenki wraz z budową oświetlenia drogowego,
d) przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w celu wyznaczenia przejść dla pieszych
na skrzyżowaniu z ul. Św. Mikołaja,
e) przebudowa ul. Grodzkiej w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu z mostem Uniwersyteckim,
f) konserwacja i remont torowisk i zwrotnic,
referował: Sławomir Gonciarz – Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
Stan sprawy: Dyrektor ZDiUM przedstawił zakres merytoryczny i finansowy każdego wniosku.
Konkluzje/decyzje: Wnioski zaopiniowano pozytywnie.
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8. Procesy integracji społecznej i dialogu wielokulturowego,
referował: Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych,
Stan sprawy: Dyrektor DSS omówił zakres merytoryczny projektu na gruncie m.in. edukacji,
integracji, współpracy i bezpieczeństwa.
Konkluzje/decyzje: Zadanie koordynuje Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Załączniki
1. Lista uczestników posiedzenia.

Sporządzili:
Marta Koła
Piotr Gapiński
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