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Wrocław, 30 listopada 2021 r. 

Protokół III sesji Rady Osiedla Żerniki we Wrocławiu 

W dniu 30 listopada 2021r. o godzinie 19:00 w siedzibie Rady Osiedla Żerniki przy ul. 
Żernickiej 219  we Wrocławiu 

Na ogólny stan radnych 15, w sesji uczestniczyło 13 radnych. 

Nieobecni: Jarosław Ginał, Marcin Pryjma 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Osiedla: Jarosław Firlit 

Przewodniczący Rady Osiedla dokonał otwarcia sesji, powitał wszystkich radnych 
zebranych na III sesji Rady Osiedla Żerniki, stwierdził kworum i przedstawił 
następujący porządek zebrania: 

1. Sprawdzenie ważności zebrania wg listy obecności. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Ustalenie terminów dyżurów Radnych. 

5. Poddanie pod omówienie kwestii powołania komisji (zespołu) specjalizującej się 
w tematach ważnych dla mieszkańców. 

6. Poddanie pod omówienie i ustalenie terminu szkolenia dot. Kompetencji RO. 

7. Omówienie celowości przyłącza internetowego w siedzibie RO, przedstawienie 
ofert oraz ewentualne ujęcie w budżecie na 2022r. 

8. Omówienie wniosku dotyczącego nasadzeń na osiedlu. 

9. Omówienie problemu dotyczącego kolei aglomeracyjnej. 

10. Poddanie pod omówienie sprawy zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu i 
zamontowaniem jednego progu wyspowego na ul. Rumiankowej przy nr 55. 

11. W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych uchwał głosowanie nad 
rozszerzeniem porządku obrad o dodatkowe uchwały. 



 

 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- nr III/12/21 w sprawie wystosowania apelu do władz Wrocławia o powrót do 
rozmów z władzami województwa dolnośląskiego w sprawie stworzenia 
wspólnej oferty biletowej dla systemu kolei aglomeracyjnej, 

- nr III/13/21 w sprawie negatywnej odpowiedzi na propozycję WIM zawężenia 
jezdni na ulicy Rumiankowej, 

- nr III/14/21 w sprawie złożenia zapytania do Prezydenta Wrocławia o realizację 
inwestycji w ramach PIRO 2018-2020, 

- nr III/15/21 sprawie złożenia wniosku do WCRS o zawarcie umowy 
cywilnoprawnej o przyłącze internetowe oraz abonament komórkowy.  

 

13. Sprawy różne, wolne wnioski. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.1  

Przewodniczący Rady Jarosław Firlit, przywitał radnych i otworzył sesję. W momencie 
otwarcia sesji obecnych było 13 radnych. 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 

Ad. 3 

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego. 

Ad. 4 

Ustalenie terminów dyżurów Radnych.  

Radna Anna Cybulska, zaproponowała pierwszy czwartek i trzeci czwartek miesiąca w 
godzinach 17:30 – 18:30. W debacie głos zabrała radna Irena Rymaszewska, która w 
związku z podanym ww. terminem przedstawiła nowe terminy spotkań KLUBU 
SENIORA (wtorek) oraz CHÓRU (środa). 

Nowe terminy dyżurów wchodzą w życie w nowym roku kalendarzowym. 

 

Ad. 5 
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W sprawie powołania komisji (zespołu) specjalizującej się w tematach ważnych dla 
mieszkańców radny Sławomir Łysio przedstawił wzór uchwały w sprawie tworzenia 
zespołów do realizacji projektów przez Radę Osiedla Żerniki w latach 2021-2026. W 
debacie brali udział wszyscy obecni członkowie rady. Radny Mariusz Międzybrodzki 
podał koncepcję zespołów wg WCRS. Radny Jarosław Firlit zaproponował ustalenie 
listy zespołów nazwy ważnych projektów i krótki ich opis po przejściu przeszkolenia. 
Radna Irena Rymaszewska omówiła kwestię planowania budżetu, złożenia wniosków 
tzw. zasadniczych wg WCRS oraz 3 dodatkowych uzupełniających. Radna Irena 
Rymaszewska poparła temat szkolenia i wysunęła propozycję jego terminu na dzień 9 
grudnia godz. 18:00. 

Radni jednogłośnie poparli zaproponowany termin. 

Ad. 6 

Termin szkolenia dot. Kompetencji RO wyznaczono nadzień 9 grudnia godz. 18:00. 

Ad.7 

W debacie dot. przyłącza internetowego radna Anna Cybulska przedstawiła oferty 
trzech firm internetowych. 1) Orange 2) T-mobile 3) Plus. 

Radni poparli celowość przyłącza internetowego w siedzibie RO i jednogłośnie poparli 
wybór firmy internetowej Orange.  

 

Ad. 8 

W sprawie wniosku dotyczącego nasadzeń drzewek na osiedlu, radny Michał Garstka 
przedstawił dwie lokalizacje „teren koło kościoła” oraz „Żernicki park”. 

Głos w debacie zabrali wszyscy radni, w głosowaniu nad wyborem lokalizacji „teren 
koło kościoła” udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem głosowało 9 radnych, 
przeciwnych 2 radnych, wstrzymał się 1 radny. 

 

Ad. 9 

Omówiono problem dotyczący kolei aglomeracyjnej. Głos w debacie zabrał radny 
Michał Garstka, który przedstawił apel dotyczący wspólnej oferty biletowej dla systemu 
kolei aglomeracyjnej. 

W debacie nikt z radnych nie zabrał głosu. 



 

 

 

Ad. 10 

W debacie nt. zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu i zamontowania jednego progu 
wyspowego na ul. Rumiankowej przy nr 55, głos zabrali: radny Michał Garstka, radny 
Michał Międzybrodzki, radny Jarosław Firlit, radny Sławomir Łysio, radna Irena 
Rymaszewska. 

Radni jednogłośnie są przeciwni ww. koncepcji rozwiązania problemu progów 
zwalniających na ul. Rumiankowej. 

 

Ad. 11 

Nie wystosowano wniosków o konieczności podjęcia dodatkowych uchwał. 

 

Ad. 12 

- Podjęcie uchwały nr III/12/21 w sprawie wystosowania apelu do władz Wrocławia o 
powrót do rozmów z władzami województwa dolnośląskiego w sprawie stworzenia 
wspólnej oferty biletowej dla systemu kolei aglomeracyjnej, 

Głosowanie na uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem 
głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

- Podjęcie uchwały nr III/14/21 w sprawie złożenia zapytania do Prezydenta Wrocławia 
o realizację inwestycji w ramach PIRO 2018-2020. 

Głosowanie na uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem 
głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

- Podjęcie uchwały nr nr III/13/21 w sprawie negatywnej odpowiedzi na propozycję 
WIM zawężenia jezdni na ulicy Rumiankowej, 

 

Głosowanie na uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem 
głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

- Podjęcie uchwały nr III/15/21 sprawie złożenia wniosku do WCRS o zawarcie umowy 
cywilnoprawnej o przyłącze internetowe oraz abonament komórkowy. 
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Głosowanie na uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem 
głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

Ad. 13 

Wolne wnioski: 

1. Radna Grażyna Graczyk-Zołotajkin wystąpiła z wnioskiem o wdrożenie w 
roku 2022 Programu edukacyjno – terapeutycznego dla osób, których bliski 
jest uzależniony,  pn. „Wspólnie łatwiej” oraz uwzględnienie w budżecie 
Rady Osiedla kwoty 3000,00 zł /brutto na ten cel.  

Radni jednogłośnie poprali ww. inicjatywę.  

 

2. Radna Grażyna Graczyk-Zołotajkin wystąpiła z wnioskiem o przekazywanie 
informacji nt. działalności RO Żerniki do „gazetki kościelnej”. 

Radni jednogłośnie poprali ww. inicjatywę. 

3. Radny Mariusz Międzybrodzki wystąpił z wnioskiem o zorganizowanie 
kampanii zachęcającej do meldunku w Żernikach, co umożliwi zwiększenie 
budżetu Rady Osiedla, której wysokość uzależniona jest od ilości 
mieszkańców. Głos w debacie zabrali: radny Michał Garstka zaproponował 
umieszczenie ww. kampanii na stronach internetowych oraz radna Ewelina 
Jamróz, zaproponowała zrobienie plakatów.  

Radni jednogłośnie poprali ww. inicjatywę. 

4. Radna Irena Rymaszewska omówiła organizację spotkania wigilijnego dla 
seniorów, osób samotnych i innych zainteresowanych. Głos w debacie zabrała 
radna Ewelina Jamróz, poruszyła kwestie sponsoringu działalności RO. 
Radni przeprowadzili debatę i poparli inicjatywę. 

5. Radna Irena Rymaszewska złożyła wniosek na zorganizowanie paczek 
świątecznych dla mieszkańców Żernik w wieku 80+. Głos w debacie zabrała 
radna Ewelina Jamróz, która zaproponowała przekazania części środków 
finansowych na ww. inicjatywę. 

Radni jednogłośnie poprali ww. inicjatywę. 



 

 

6. Radny Michał Garstka przedstawił wniosek dotyczący akcji organizowanej 
przez RO „wspólnego sprzątania Żernickiego Parku Sportu i Rekreacji” w 
dniu 4 grudnia 2021r. Radni omówili kwestię. Swój udział potwierdzili: radna 
Irena Rymaszewska, radna Anna Cybulska, radna Helena Wojtczak, radna 
Ewelina Jamróz, radny Sławomir Łysio. 

7. Radna Ewa Firlit poruszyła kwestię wydarzenia organizowanego w dniu 11 
grudnia 2021r w siedzibie RO Żerniki pt. „Żernickie planszówki dla małych 
i dużych”, podjęła dyskusję nt. opiekunów, przygotowania pomieszczenia 
między spotkaniami. Radna Ewa Firlit oraz radna Irena Rymaszewska 
zadeklarowały swoją pomoc w ww. wydarzeniu. 

 

Ad. 14 

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

 


