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Wrocław, 22 listopada 2021 r. 

Protokół II sesji Rady Osiedla Żerniki we Wrocławiu 

II sesja Rady Osiedla Żerniki została zwołana 15 listopada o godz. 20:00 w siedzibie Rady Osiedla Żerniki 
przy ul. Żernickiej 219 we Wrocławiu. 

Przebieg sesji: 

1. Przewodniczący Rady Jarosław Firlit, przywitał radnych i otworzył sesję. W momencie otwarcia 
sesji obecnych było 14 radnych. 

2. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego. 

3. Zaproponowano radnego Michała Garstkę. Na protokolanta II sesji Rady. Radni jednogłośnie 
zaakceptowali tę propozycję. 

4. Radni Michał Garstka, Jarosław Ginał, Ewa Firlit oraz Grażyna Graczyk-Zołotajkin odebrali 
zaświadczenie o wyborze, o którym mowa w § 69 Statutu Osiedla oraz złożyli ślubowanie, 
o której mowa w § 21 Statutu Osiedla. 

5. Radny Mariusz Międzybrodzki złożył wniosek, o krótką samoprezentację wszystkich radnych. 
Wniosek został przyjęty i każdy z radnych powiedział kilka zdań o sobie. 

6.  Z związku z potrzebą wybrania członków Zarządu Osiedla wyłoniona została Komisja 
Skrutacyjna w składzie: 

− radna Helena Wojtczak – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, 

− radna Grażyna Graczyk-Zołotajkin 

− radny Sławomir Łysio 

7. Zgłoszono kandydatury radnych Anny Cebulskiej oraz Ireny Rymaszewskiej na stanowisko 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Żerniki. Radne wyraziły zgodę na kandydowanie. 

8. Radni zadali pytania kandydatkom dotyczących sposobu funkcjonowania zarządu osiedla w 
przypadku wybrania ich na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Kandydatki 
odpowiedziały na pytania. 

9. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez Komisję Skrutacyjną, na radną Annę Cebulską 
oddano 7 głosów, a na radną Irenę Rymaszewską również 7 głosów, nie było głosów przeciw, 
ani wstrzymujących się. 

10. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że w związku z brakiem wymaganej 
bezwzględnej większości głosów, nie wybrano Przewodniczącego Zarządu Osiedla 

11. Przewodniczący Rady Osiedla przełożył dalszą część sesji na dzień 22 listopada 
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12. 22 listopada w momencie otwarcia sesji obecnych było 14 radnych. 

13. Radny Jarosław Firlit przekazał informację, że ma pełnomocnictwo radnej Heleny Wojtczak do 
głosowania na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Ze względu na kwarantannę 
radna Helena Wojtczak uczestniczyła w sesji zdalnie 

14. Radni zgłosili zmiany w porządku obrad i dodanie głosowania nad uchwałami o zmianie planu 
finansowego oraz aktualizacji zadania społecznego „Chór Osiedlowy”. Usunięto też z 
porządku obrad głosowanie nad dietami dla radnych. 
Radni jednogłośnie poparli zmiany porządku obrad. 

15. Przewodniczący Rady Osiedla poprosił dotychczasową Przewodniczącą Zarządu Osiedla o 
przedstawienie raportu z działalności Zarządu Osiedla, za okres od maja do listopada, kiedy 
nie funkcjonowała Rada Osiedla. Irena Rymaszewska przedstawiła zakres działania. 

16. Kandydatka na Przewodniczącego Zarządu Osiedla, Irena Rymaszewska, poprosiła o 
dodatkowy czas na uzupełnienie swojej wypowiedzi dotyczącej sposobu funkcjonowania 
zarządu osiedla w przypadku wybrania jej na funkcję przewodniczącego. Radni przychylili się 
do prośby i radna uzupełniła swoją wypowiedź. 

17. W związku ze zdalnym uczestnictwem w sesji radnej Heleny Wojtczak wyłoniona została 
nowa Komisja Skrutacyjna w składzie: 

− radny Sławomir Łysio – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, 

− radna Anna Jankowska 

− radna Monika Bartkowiak 

18. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez Komisję Skrutacyjną, na radną Annę Cebulską 
oddano 8 głosów, a na radną Irenę Rymaszewską 7 głosów, nie było głosów przeciw, ani 
wstrzymujących się. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wybór radnej Anny Cebulskiej na Przewodniczącą 
Zarządu Osiedla Żerniki. 
Radni podjęli uchwałę nr II/3/21 w sprawie wyboru radnej Anny Cebulskiej na 
Przewodniczącą Zarządu Osiedla Żerniki. 

19. Przewodnicząca Zarządu Osiedla zgłosiła kandydaturę radnego Michała Garstki na 
Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla Żerniki. Radny Michał Garstka wyraził zgodę na 
kandydowanie. 
W głosowaniu na radnego Michała Garstkę, kandydata na Wiceprzewodniczącego Zarządu, 
oddano 14 głosów, 1 radny wstrzymał się od głosu, nie było głosów przeciw. 
Radni podjęli uchwałę nr II/4/21 w sprawie wyboru radnego Michała Garstki na 
Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla Żerniki. 

20. Przewodnicząca Zarządu Osiedla zgłosiła kandydaturę radnej Heleny Wojtczak na Sekretarza 
Osiedla Żerniki. Radna Heleny Wojtczak wyraziła zgodę na kandydowanie. 
W głosowaniu na radną Helenę Wojtczak, kandydatkę na Sekretarza Osiedla, oddano 
14głosów, 1 radny wstrzymał się od głosu, nie było głosów przeciw. 
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Radni podjęli uchwałę nr II/5/21 w sprawie wyboru radnej Heleny Wojtczak na Sekretarza 
Osiedla Żerniki  

21. Przewodnicząca Zarządu Osiedla zgłosiła kandydaturę radnego Mariusza Międzybrodzkiego 
na Skarbnika Osiedla Żerniki. Radny Mariusz Międzybrodzki wyraził zgodę na kandydowanie. 
W głosowaniu na radnego Mariusza Międzybrodzkiego, kandydata na Skarbnika Osiedla, 
oddano 13 głosów, 2 radnych wstrzymało się od głosu, nie było głosów przeciw. 
Radni podjęli uchwałę nr II/6/21 w sprawie wyboru radnego Mariusza Międzybrodzkiego na 
Skarbnika Osiedla  

22. Przewodnicząca Zarządu Osiedla zgłosiła kandydaturę radnej Ireny Rymaszewskiej na członka 
Zarządu Osiedla Żerniki. Radna Irena Rymaszewska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
W głosowaniu na radną Irenę Rymaszewską, kandydatkę na członka Zarządu, oddano 15 
głosów, żaden radny nie wstrzymał się od głosu, nie było głosów przeciw. 
Radni podjęli uchwałę nr II/7/21 w sprawie wyboru Ireny Rymaszewskiej na członka Zarządu 
Osiedla Żerniki. 

23. Zarząd przeprowadził krótkie spotkanie Zarządu Osiedla w celu przygotowania projektu 
uchwał, o zmianie planu finansowego, oraz aktualizacji zadania społecznego „Chór 
Osiedlowy”. 

24. Sesję Rady Osiedla opuściła radna Grażyna Graczyk-Zołotajkin oraz radny Marcin Pryjma 

25. Podjęto uchwałę II/8/21 o przyjęciu zmian w planie finansowym. Za przyjęciem uchwały było 
13 radnych, nie było głosów przeciw i wstrzymujących się. 

26. Podjęto uchwałę II/9/21 o przyjęciu aktualizacji zadania społecznego „Chór Osiedlowy”. Za 
przyjęciem uchwały było 13 radnych, nie było głosów przeciw i wstrzymujących się. 

27. Podjęto uchwałę II/10/21 w sprawie złożenie wniosku do Prezydenta Wrocławia, o 
wstrzymanie sprzedaży działek 740 i 741 przy ul. Kmicica. 
Za przyjęciem uchwały było 13 radnych, nie było głosów przeciw i wstrzymujących się. 

28. Podjęto uchwałę II/11/21 w sprawie złożenie wniosku do WCRS o zawarcie umowy 
cywilnoprawnej w celu pozyskania licencji na publiczne, niekomercyjne wyświetlanie filmów. 
Za przyjęciem uchwały było 13 radnych, nie było głosów przeciw i wstrzymujących się. 

29. W ramach wolnych wniosków radna Helena Wojtczak zgłosiła wniosek o utworzenie Klubu 
Małego i Dużego Podróżnika. Radni poparli wniosek radnej. 

30. Radny Sławomir Łysio złożył wniosek o utworzenie zespołów do realizacji projektów. Ilość 
zespołów, skład i ich cele będzie omawiany na kolejnej sesji RO 

31. Radni zapoznali się z protokołem z I sesji Rady Osiedla. Protokół został zatwierdzony. 

32. Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że kolejna sesja RO odbędzie się 30 listopada o 
godzinie 19:00 

33. Przewodniczący Rady podziękował radnym za udział w obradach i zamknął II sesję Rady 
Osiedla Żerniki. 


