
	R		ADA	 	O		SIEDLA	 	Ż		ERNIKI	 	WE	 	W		ROCŁAWIU	
 ul. Z�ernicka 219, 54-512 Wrocław 

 Wrocław, 24 stycznia 2022 r. 

 Protokół IV sesji Rady Osiedla Żerniki we Wrocławiu 

 w  dniu  24  stycznia  2022r.  o  godzinie  17:00  w  siedzibie  Rady  Osiedla  Żerniki  przy  ul. 
 Żernickiej 219  we Wrocławiu. 

 Na  ogólny  stan  radnych  15  osób,  w  sesji  uczestniczyło  14  radnych  (8  osób  w  trybie 
 stacjonarnym oraz 6 osób online) 

 Obrady prowadził Przewodniczący Rady Osiedla: Jarosław Firlit. 

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

 1.  Poddanie pod omówienie i dyskusję następujących kwestii: 

 a) sprawozdania Zarządu Osiedla z wykonania planu finansowego za rok 2021, 

 b) realizacji zadania „Spotkanie wigilijne z mieszkańcami”, 

 c) realizacji zadania „Chór osiedlowy Żerniczanie”, 

 d) realizacji zadania „Klub Seniora”, 

 e) realizacji zadania „Rodzinne wycieczki rowerowe”, 

 f) realizacji zadania „Planszówki dla dużych i małych”, 

 g) realizacji zadania „Kino plenerowe” z Funduszu Czasu Wolnego”, 

 h) zadania „Spotkanie wigilijne” na rok 2022, 

 i) zadania „Żernicki Dzień Kobiet” na rok 2022, 

 j) zadania „Mikołajki na Żernikach” na rok 2022, 

 k) zadania „Warsztaty wielopokoleniowe” na rok 2022, 

 l) aktualizacji zadania społecznego „Klub Seniora”, 
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 ł) aktualizacji zadania społecznego „Chór”, 

 m) zadania Program edukacyjno-terapeutyczny pt. „Wspólnie łatwiej” 

 n)sprawa przyjęcia planu wydatków RO na 2022 rok. 

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

 -  radna  Irena  Rymaszewska  wnosi  o  podjęcie  uchwały  w  sprawie  realizacji 
 zadania społecznego w 2021 roku pt. „Spotkania Mikołajkowe”, 

 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 a) sprawozdania Zarządu Osiedla z wykonania planu finansowego za rok 2021, 

 b) realizacji zadania „Spotkanie wigilijne z mieszkańcami”, 

 c) realizacji zadania „Chór osiedlowy Żerniczanie”, 

 d) realizacji zadania „Klub Seniora”, 

 e) realizacji zadania „Rodzinne wycieczki rowerowe”, 

 f) realizacji zadania „Planszówki dla dużych i małych”, 

 g) realizacji zadania „Kino plenerowe” z Funduszu Czasu Wolnego”, 

 h) oferty zadania społecznego „Spotkanie wigilijne” na rok 2022, 

 i) oferty zadania społecznego „Żernicki Dzień Kobiet” na rok 2022, 

 j) oferty zadania społecznego „Mikołajki na Żernikach” na rok 2022, 

 k) oferty zadania społecznego „Warsztaty wielopokoleniowe” na rok 2022, 

 l) aktualizacji zadania społecznego „Klub Seniora”, 

 ł) aktualizacji zadania społecznego „Chór”, 

 m)  w  sprawie  realizacji  zadania  społecznego  w  2021  roku  pt.  „Spotkania 
 Mikołajkowe”, 

 n) w sprawie przyjęcia planu wydatków Rady Osiedla na 2022 rok. 

 Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do omawiania poszczególnych kwestii. 

 Radni  Irena  Rymaszewska  oraz  Michał  Grodzki  omówili  realizację  poszczególnych 
 zadań za 2021 rok oraz przekazali sprawozdania z ich realizacji. 



 Radni  zapoznali  się  z  ofertami  zadań  społecznych  na  rok  2022,  omówili  cel,  sposób 
 oraz czas ich realizacji. 

 Radni zapoznali się również z planem wydatków Rady Osiedla Żerniki na 2022 rok. 

 Po  zapoznaniu  i  przedyskutowaniu  kwestii  dotyczących  uchwał  przystąpiono  do  ich 
 podejmowania: 

 1.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/15/22  Rady  Osiedla  Żerniki  z  dnia  24.01.2022  w  sprawie 
 przyjęcia sprawozdania Zarządu Osiedla z wykonania planu finansowego za rok 2021. 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 2.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/16/22  Rady  Osiedla  z  dnia  24.01.2022r.  w  sprawie  przyjęcia 
 sprawozdania  z  realizacji  zadania  społecznego  pt.  „Spotkania  wigilijne  z 
 mieszkańcami” za 2021 rok. 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się. 

 3.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/17/22  Rady  Osiedla  z  dnia  24.01.2022r.w  sprawie  przyjęcia 
 sprawozdania  z  realizacji  zadania  społecznego  pt.  „Chór  osiedlowy  Żerniczanie”  za 
 2021 rok. 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 4.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/18/22  Rady  Osiedla  z  dnia  24.01.2022r.  w  sprawie  przyjęcia 
 sprawozdania z realizacji zadania społecznego pt. „Klub Seniora” za 2021 rok. 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 5.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/19/22  Rady  Osiedla  z  dnia  24.01.2022r.w  sprawie  przyjęcia 
 sprawozdania  z  realizacji  zadania  społecznego  pt.  „Rodzinne  wycieczki  rowerowe”  za 
 2021 rok. 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
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 6.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/20/22  Rady  Osiedla  z  dnia  24.01.2022r.  w  sprawie  przyjęcia 
 sprawozdania  z  realizacji  zadania  społecznego  pt.  „Rodzinne  wycieczki  rowerowe”  za 
 2021 rok. 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 7.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/21/22  Rady  Osiedla  z  dnia  24.01.2022r.  w  sprawie  przyjęcia 
 sprawozdania  z  realizacji  zadania  społecznego  pt.  „Planszówki  dla  dużych  i  małych” 
 za 2021 rok. 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 8.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/21/22  Rady  Osiedla  z  dnia  24.01.2022r.  w  sprawie  przyjęcia 
 sprawozdania z realizacji zadania społecznego pt. „Kino plenerowe” za 2021 rok. 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 9.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/22/22  Rady  Osiedla  z  dnia  24.01.2022r.  w  sprawie 
 wystąpienia  do  WCRS  o  dofinansowanie  zadania  społecznego  pt.  „Spotkanie 
 wigilijne” na rok 2022. 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 10.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/23/22  Rady  Osiedla  z  dnia  24,01,2022r.  w  sprawie 
 wystąpienia  do  WCRS  o  dofinansowanie  zadania  społecznego  pt.  „Żernicki  Dzień 
 Kobiet” na rok 2022. 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 11.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/24/22  Rady  Osiedla  z  dnia  24.01.2022r.  w  sprawie 
 wystąpienia  do  WCRS  o  dofinansowanie  zadania  społecznego  pt.  „Mikołajki  w 
 Żernikach” na rok 2022. 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 12.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/25/22  w  sprawie  wystąpienia  do  WCRS  o  dofinansowanie 
 zadania społecznego pt. „Warsztaty wielopokoleniowe” na rok2022. 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 



 13.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/26/22  Rady  Osiedla  z  dnia  24.01.2022r.  w  sprawie 
 wystąpienia  do  WCRS  o  dofinansowanie  zadania  społecznego  pt.  „Program 
 edukacyjno-terapeutyczny pn. “Wspólnie łatwiej” na rok 2022. 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 14.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/27/22  Rady  Osiedla  Żerniki  z  dnia  24.01.2022r.  w  sprawie 
 aktualizacji zadania społecznego pt. „Żernickie działania Seniorów” 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się 

 15.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/28/22  Rady  Osiedla  Żerniki  z  dnia  24.01.2022r.  w  sprawie 
 aktualizacji zadania społecznego pt. „Osiedlowy chór Żerniczanie” 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 16.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/29/22  Rady  Osiedla  z  dnia  24.01.2022r.w  sprawie  przyjęcia 
 sprawozdania  z  realizacji  zadania  społecznego  pt.  „Spotkania  Mikołajowe”  za  2021 
 rok 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 17.  Podjęto  uchwałę  nr  IV/30/22  Rady  Osiedla  z  dnia  24,01,2022r.  w  sprawie 
 przyjęcia planu wydatków Rady Osiedla Żerniki na 2022 rok. 

 Głosowanie  nad  uchwałą:  w  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem 
 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 Wolne wnioski: 

 ●  Radny  Sławomir  Łysio  poruszył  kwestię  opinii  wydanej  przez  ZO  nt. 
 usytuowania  food  trucka  na  działce  nr  10.  AM-40  obręb  Żerniki.  Wystąpił  z 
 wnioskiem  o  skierowanie  pisma  do  inwestora  z  prośbą  o  przedstawienie 
 bardziej szczegółowych informacji nt. ww. przedsięwzięcia. 

 Radni jednogłośnie poparli ww. wniosek 
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 ●  Radni  pozytywnie  zaopiniowali  wniosek  dotyczący  sprzedaży  alkoholu  na 
 stacji paliw przy ul. Przybyły 20 

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


