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

 Wrocław, 24 lutego 2022 r. 

 Protokół V sesji Rady Osiedla Żerniki we Wrocławiu 

 w  dniu  24  lutego  2022r.  o  godzinie  18:00  w  siedzibie  Rady  Osiedla  Żerniki  przy  ul. 
 Żernickiej 219  we Wrocławiu. 

 Na  ogólny  stan  radnych  15  osób,  w  sesji  uczestniczyło  11  radnych  (10  osób  w  trybie 
 stacjonarnym oraz 1 osoba online) 

 Obrady prowadził Przewodniczący Rady Osiedla: Jarosław Firlit. 

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

 1.  Poddanie pod omówienie i dyskusję następujących kwestii: 

 a)  informacje bieżące Przewodniczącego Osiedla Żerniki, 

 b)  informacje bieżące Przewodniczącej Zarządu, 

 c)  funkcjonowania  Rady  Osiedla  Żerniki,  dyżurów,  sesji,  spotkań  z 
 mieszkańcami  i  innych  spotkań  w  siedzibie  Rady  Osiedla  i  poza  nią  przez 
 Radnych  w  sytuacji  zwiększającej  się  ilości  osób  zarażonych  wirusem 
 COVID-19, 

 d)  warunków  technicznych  odbywania  Sesji  Rady  Osiedla  w  systemie  zdalnym 
 lub hybrydowym, 

 e)  dziennika korespondencyjnego i zapisów w nim zawartych, 

 f)  protokołu  ze  spotkania  w  ramach  porozumienia  Rad  Osiedli  „Wrocław  – 
 Zachód”, 

 g)  projektów złożonych do WBO, 

 h)  maksymalnego  limitu,  który  można  przeznaczyć  na  diety  oraz  celowości  i 
 zasadności niniejszych środków, 
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 i)  realizacji  zadań  na  rok  2022  w  sytuacji  zwiększającej  się  ilości  osób 
 zarażonych wirusem COVID-19, 

 j)  powołania  zespołów  zadaniowych,  ich  funkcjonowania  oraz  poszczególnych 
 regulaminów, 

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

 2.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

 a)  sprawozdania z działalności samorządu Osiedla Żerniki za rok 2021, 

 b)  utworzenia  klubu  turystycznego  pod  nazwą  „Klub  małego  i  dużego 
 podróżnika”, 

 c)  ograniczenia  funkcjonowania  Rady  Osiedla  Żerniki  w  sytuacji  zwiększającej 
 się ilości osób zarażonych wirusem COVID-19, 

 d)  możliwości zdalnego uczestnictwa w Sesjach Rady Osiedla, 

 e)  wystąpienia  do  Urzędu  Miasta  z  zapytaniem  dotyczącym  rekomendowanego 
 programu  komputerowego  umożliwiającego  prowadzenia  Sesji  Rady 
 Osiedla  w  systemie  zdalnym  i  nadanie  licencji  na  użytkowanie  takowego 
 programu przez każdego z radnych, 

 f)  zmian w budżecie ( ROŻ V/31/22), 

 g)  sfinansowania sprzętu dla Piasta Żerniki, 

 h)  ruchu ciężarowego na ul. Strachowickiej, 

 i)  przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kmicica, 

 j)  zakazu zatrzymywania się na ul. Objazdowej, 

 k)  budowy CAL na osiedlu Żerniki, 

 l)  remontu ul. Seweryna Udzieli, 

 m)  zwrócenia  się  z  prośbą  do  ZDiUM  o  aktualnie  prowadzone  inwestycje  i  ich 
 etapy na Żernikach, 

 n)  zwrócenia  się  z  prośbą  do  WIM  o  aktualnie  prowadzone  inwestycje  i  ich 
 etapy na Żernikach, 



 o)  zwrócenia  się  z  prośbą  do  ZDiUM  i  MPK  o  możliwość  zamontowania 
 elektronicznej tablicy informacyjnej na przystanku Żernicka, 

 p)  zwrócenia się z prośbą do ZDiUM o uspokojenie ruchu na ul. Rumiankowej 

 3.  Sprawy różne, wolne wnioski. 

 4.  Zamknięcie obrad. 

 Ad.4 a 

 Radny  Jarosław  Firlit  zgłosił  swoją  pomoc  dla  mieszkańców  polegającą  na 
 udzielaniu  informacji  prawnych  w  pierwszy  czwartek  każdego  miesiąca  w 
 godzinach  17:00  –  18:00,  w  ramach  dyżuru  w  siedzibie  RO  (do  czerwca  br.). 
 Ww.  informacja  zostanie  umieszczona  na  stronie  internetowej  –  facebooku  RO 
 Żerniki  oraz  w  osiedlowych  gablotach  ogłoszeniowych,  poproszono  również 
 radną  Irenę  Rymaszewską  o  poinformowanie  członków  Klubu  Seniora  o 
 możliwości skorzystania z informacji prawnych w siedzibie RO Żerniki. 

 Ad. 4 b 

 Przewodnicząca  Zarządu  przedstawiła  bieżące  informacje  z  działalności 
 Zarządu.  Na  wniosek  radnej  Eweliny  Jamróz  sprawozdanie  z  bieżącej 
 działalności  Zarządu  zostało  udostępnione  radnym  w  formie  papierowej,  celem 
 zapoznania się (załącznik nr 1). 

 Głosowało  11  radnych.  Za  przyjęciem  wniosku  było  9  radnych,  wstrzymało  się 
 2 radnych. 

 Ponadto  radni  podjęli  dyskusję  w  poszczególnych  kwestiach  opisanych  w 
 sprawozdaniu  m.in.  o  tematach  omawianych  na  spotkaniu  z  przedstawicielami 
 UMW. 

 Ad. 4 c,d 

 Radny  Jarosław  Firlit  poruszył  kwestię  funkcjonowania  Rady  Osiedla  Żerniki 
 w  sytuacji  zwiększającej  się  ilości  osób  zarażonych  wirusem  COVID-19,  z 
 naciskiem  na  zachowanie  ostrożności  oraz  bezpieczeństwa  przy  organizowaniu 
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 spotkań  i  różnego  rodzaju  imprez  w  siedzibie  RO.  Poruszono  temat  korzystania 
 z  możliwości  odbywania  sesji  Rady  Osiedla  w  systemie  hybrydowym.  Radni  po 
 dyskusji  stwierdzili,  że  system  stacjonarny  jest  najbardziej  komunikatywną 
 formą  spotkań,  natomiast  w  wyjątkowych  sytuacjach  można  korzystać  z  innych 
 sposobów technicznych zdalnych czy hybrydowych. 

 Ad. 4 e 

 Przyjęto  do  wiadomości  o  uzupełnieniu  dziennika  korespondencyjnego  oraz 
 zapisów w nim zawartych. 

 Ad. 4 f 

 Radni  zapoznali  się  treścią  protokołu  ze  spotkania  w  ramach  porozumienia  Rad 
 Osiedli  „Wrocław  –  Zachód”,  który  otrzymano  mailem.  W  chwili  otrzymania  i 
 zapoznania się z treścią uchwał podejmą decyzję o ich poparciu. 

 Ad. 4 g 

 W  kwestii  projektów  w  ramach  WBO  dyskusję  podjął  radny  Sławomir  Łysio, 
 który  m.in.  złożył  relację  ze  spotkania  z  p.  Dyrektor  ZSP  nr  10  oraz  przedstawił 
 jej  stanowisko  odnośnie  projektu  „Żeby  boisko  było  blisko”  w  ramach  WBO. 
 Przedyskutowano  m.in.  projekty:  Żernicki  Park  Rozwoju  i  Rekreacji,  Park 
 Tysiąclecia,  Ścieżka  rowerowa  wzdłuż  ul.  Płaskiej  i  ul.  Szczecińskiej.  Radny 
 S.Łysio zajmie się przygotowaniem listy projektów w ramach WBO. 

 Ad. 4 h 

 Przewodnicząca  Zarządu  zaproponowała,  rezygnację  w  bieżącym  roku  z  diet 
 dla  radnych.  Propozycję  przyjęto  i  podjęto  uchwałę  dotyczącą  zmian  w 
 budżecie.  Przewodniczący  Rady  Osiedla  zaproponował  upublicznienie  tej 
 decyzji. 

 Ad. 4 i 

 Na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  Osiedla  pkt  dotyczący  realizacji  zadań  na 
 rok  2022  w  sytuacji  zwiększającej  się  ilości  osób  zarażonych  wirusem 
 COVID-19 przeniesiono na następną sesję. 

 Ad. 4 j 

 Radni  przedyskutowali  kwestię  powołania  zespołów  przy  Radzie  Osiedla 
 Żerniki.  Przyjęto  zasady  powoływania  i  zarządzania  zespołami  ds.  realizacji 
 projektów  przy  RO  Żerniki  w  latach  2021  –2026,  zgodnie  z  załącznikiem. 



 Powołano  5  zespołów:  1.  Zespół  społeczno  -  integracyjny;  2.  Zespół  ds. 
 ochrony  środowiska  i  ekologii  (w  tym  porządek  na  osiedlu);  3.  Zespół  ds. 
 inwestycji  (w  tym  WBO  i  FO);  4.  Zespół  ds.  komunikacji  i  infrastruktury;  5. 
 Zespół ds. sportu i rekreacji (tabela w załączeniu). 

 Ad. 5 

 Nie wnioskowano o podjęcie dodatkowych uchwał. 

 Ad. 6 

 Podjęto uchwały: 

    Uchwała ROŻ nr V/31/22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
 samorządu Osiedla Żerniki za 2021 rok 

 Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem 
 głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

    Uchwała ROŻ nr V/32/22 w sprawie utworzenia klubu turystycznego pod 
 nazwą „Klub małego i dużego podróżnika” 

 Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem 
 głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

    Uchwała ROŻ nr V/33/22 w sprawie przyjęcia zdalnego, hybrydowego 
 uczestnictwa w Sesjach Rady Osiedla 

 Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem 
 głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

    Uchwała ROŻ nr V/34/22 w sprawie wystąpienia do Urzędu Miasta z 
 zapytaniem dotyczącym rekomendowanego programu komputerowego 
 umożliwiającego prowadzenia Sesji Rady Osiedla w systemie zdalnym i 
 nadanie licencji na użytkowanie takowego programu przez każdego z radnych, 

 Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem 
 głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

    Uchwała ROŻ nr V/35/22 w sprawie uchwała w sprawie zmiany planu 
 finansowego rady na 2022 rok 
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 Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem 
 głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

    uchwała ROŻ nr V/36/22 w sprawie sfinansowania zakupu sprzętu do kwoty 
 1000 zł dla Dzieci z Akademii Piłkarskiej Piast 

 Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem 
 głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

    uchwała ROŻ nr V/37/22 w sprawie opinii pomocniczej do projektu korekty 
 docelowej organizacji ruchu na ulicy Strachwickiej we Wrocławiu 

 Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem 
 głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

    uchwała ROŻ nr V/38/22 w sprawie ogłoszenia WBS/22/22 z dnia 14 lutego 
 2022. Prezydenta Wrocławia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
 nieruchomości gruntowej niezabudowanej z oznaczeniem księgi wieczystej: ul 
 .Andrzeja Kmicica, WR1K/00249566/2 

 Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem 
 głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

    uchwała ROŻ nr V/39/22 w sprawie postawienia znaku zakazu zatrzymywania 
 się na odcinku od ul. Kiemliczów do ul. Objazdowej 6 

 Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem 
 głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 Na  wniosek  radnych,  pozostałe  uchwały  ujęte  w  porządku  zebrania,  zostaną  omówione 
 w terminie późniejszym. 

 Ad. 7 

 Wolne wnioski: 

 Radna  Irena  Rymaszewska  wystąpiła  z  wnioskiem  o  wykorzystanie  funduszy  z  zadań 
 społecznych  przeznaczonych  na  „Dzień  Kobiet”,  w  terminie  późniejszym. 
 Zaproponowała  zorganizowanie  w  ramach  tych  funduszy  spotkania  dla  wszystkich 
 kobiet osiedla z artystą kabaretowym Jerzym Skoczylasem. 

 Jednocześnie  poinformowała  o  spotkaniu  Klubu  Seniora  w  dniu  8  marca  br.  w 
 siedzibie RO Żerniki z  Kabaretem „Odłam”, który to kabaret wystąpi bezpłatnie. 



 Radny  Michał  Garstka  poinformowała  o  kontynuacji  zadania  społecznego  pt. 
 ”Planszówki”. 

 Ad. 8 

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