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

 Wrocław, 03 marca 2022 r. 

 Protokół VI sesji Rady Osiedla Żerniki we Wrocławiu 

 w  dniu  03  marca  2022  r.  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. 

 Obrady prowadził Przewodniczący Rady Osiedla: Jarosław Firlit. 

 Przewodniczący  Rady  Osiedla  dokonał  otwarcia  sesji,  powitał  wszystkich  radnych 
 zebranych  na  VI  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)  stworzenia potencjalnej bazy noclegowej na osiedlu Żerniki, 

 d)  stworzenia listy osób władających językiem ukraińskim lub rosyjskim, 

 e)  możliwość pomocy przy znalezieniu pacy przez uchodźców z Ukrainy, 

 f)  inne, 

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

 2.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

 a)  apelu do przedsiębiorców o możliwość zatrudnienia uchodźców z Ukrainy, 

 b)  apelu  do  Urzędu  Marszałkowskiego  o  rozpatrywanie  wniosków  o  udzielenie 
 pozwolenia  na  pracę  dla  uchodźców  z  Ukrainy  w  trybie  niecierpiącym 
 zwłoki, 



 c)  konsultacji  Rady  Osiedla  Żerniki  w  trybie  telefonicznym  lub  za  pomocą 
 środków  komunikacji  na  odległość  w  celu  ustalenia  jednogłośnego 
 stanowiska  Rad  Osiedla  Żerniki  w  sprawach  związanych  z  obecną  sytuacją 
 geopolityczną, 

 d)  przyjęcie protokołów sesyjnych Rady Osiedla nr IV i nr V. 

 3.  Sprawy różne, wolne wnioski. 

 4.  Zamknięcie obrad. 

 Ad.4 a 

 Przewodniczący  Osiedla  Żerniki  omówił  obecną  sytuację  geopolityczną 
 związaną  z  Ukrainą  i  obecne  działania  Rady  Osiedla  ściśle  z  nią  związaną. 
 Przypomniał  o  udostępnionym  linku  na  Messenger  –  grupa  RO  Żerniki  dot. 
 bezpłatnych porad prawnych. 

 Ad. 4 b 

 Przewodnicząca  Zarządu  Rady  Osiedla  przedstawiła  dotychczasowe  działa 
 radnych  w  ramach  pomocy  międzynarodowej  dla  Ukrainy,  polegającą  m.in.  na 
 zbiórce  darów  w  siedzibie  RO  przy  ul.  Żernickiej  219.  Akcja  przebiega 
 sprawnie  z  bardzo  dużym  zaangażowaniem  wszystkich  radnych  i  mieszkańców 
 osiedla. 

 Poddano  pod  dyskusję  dalsze  działania  w  zakresie  zbiórki  rzeczy. 
 Postanowiono  przyjąć  formę  doraźną  polegającą  na  zbiórce  dla  konkretnych 
 osób  i  konkretnych  rzeczy.  Postanowiono  także  przyjmować  dary  w  godzinach 
 popołudniowych, zgodnie z harmonogramem. 

 Ponadto  osoby  z  Ukrainy  potrzebujące  pomocy  będą  otrzymywać  w  siedzibie 
 RO ulotkę z podstawowymi informacjami. 

 Podjęto  inicjatywę  założenia  „Żernickiej  Akademii  Polsko-Ukraińskiej”,  której 
 celem  będzie  organizowanie  zajęć  edukacyjnych,  spotkań  integracyjnych  oraz 
 wsparcie i pomoc psychologiczna, poprzez zabawę i rozmowę. 

 W  związku  działalnością  „Żernickiej  Akademii  Polsko-Ukraińskiej”, 
 postanowiono  zwrócić  się  do  lokalnych  przedsiębiorców  o  wsparcie  finansowe 
 lub  rzeczowe  na  rzecz  ww.  przedsięwzięcia,  po  ustaleniu  ilości  osób  przybyłych 
 z  Ukrainy  i  zamieszkałych  na  naszym  osiedlu  oraz  określeniu  ich  potrzeb  i 
 możliwości realizacji planowanych zadań. 



 Podjęto  również  temat  organizowania  posiłków  dla  uchodźców  z  Ukrainy, 
 korzystając  z  pomocy  wolontariuszy,  którzy  nawiązują  kontakty  z  radnymi  i 
 oferują swoje usługi. 

 Ad 4 c,d 

 Odnośnie  stworzenia  potencjalnej  bazy  noclegowej  na  osiedlu  Żerniki  oraz  listy 
 osób  władających  językiem  ukraińskim  lub  rosyjskim  ustalono,  że 
 zainteresowani  będą  mogli  zgłaszać  się  do  ROŻ  telefonicznie.  Wszelkie 
 informacje  dotyczące  kontaktu  zostaną  umieszczone  na  plakacie  i  udostępnione 
 w gablotach informacyjnych oraz w siedzibie Rady Osiedla 

 Ad.4 e 

 Odnośnie  pomocy  przy  znalezieniu  pracy  dla  uchodźców  z  Ukrainy 
 postanowiono,  że  Rada  Osiedla  zainteresowanych  będzie  kierowała  do  osób, 
 które wcześniej kontaktowały się z RO z propozycją zatrudnienia uchodźców. 

 Ad. 5 

 Na  obecnym  etapie  sesji  nie  zgłoszono  konieczności  podejmowania 
 dodatkowych uchwał. 

 Ad. 6 

 Podjęto uchwały w sprawie: 

    Uchwała ROŻ nr VI/40/22 w sprawie konsultacji Rady Osiedla Żerniki w 
 trybie telefonicznym lub za pomocą środków komunikacji na odległość w celu 
 ustalenia jednogłośnego stanowiska Rady Osiedla Żerniki w sprawach 
 związanych z obecną sytuacją geopolityczną. 

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

    Uchwała ROŻ nr VI/41/22 w sprawie przyjęcia protokołów sesyjnych nr IV i V 
 Rady Osiedla Żerniki. 

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

 Radni  po  przedyskutowaniu  kwestii  podjęcia  uchwał  w  sprawie:  apelu  do 
 przedsiębiorców  o  możliwość  zatrudnienia  uchodźców  z  Ukrainy  oraz  apelu  do 



 Urzędu  Marszałkowskiego  o  rozpatrywanie  wniosków  o  udzielenie  pozwolenia  na 
 pracę  dla  uchodźców  z  Ukrainy  w  trybie  niecierpiącym  zwłoki,  odstąpili  od  ich 
 podjęcia. 

 Ad. 7 

 Sprawy różne, wolne wnioski. 

 Radna Irena Rymaszewska zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na 
 aktualizację zadania społecznego „Żernickie działania seniorów” ponieważ 
 pomyłkowo wpisano błędny paragraf w planie finansowym oraz podęcie uchwał: 

    w sprawie aktualizacji zadania „Żernickie działania seniorów” w 2022 roku 

    w sprawie zmiany planu wydatków w zadaniu Klubu Seniora 

 Radni postanowili podjąć dodatkowe uchwały: 

    Uchwała ROŻ nr VI/42/22 w sprawie aktualizacji zadania „Żernickie działania 
 seniorów” w 2022 roku 

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

    Uchwała ROŻ nr VI/43/22 w sprawie zmiany planu wydatków w zadaniu 
 Klubu Seniora. 

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

 Ponadto,  w  związku  z  działaniami  podjętymi  przez  Radę  Osiedla  Żerniki  w 
 kierunku  pomocy  dla  uchodźców  z  Ukrainy,  postanowiono  podjąć  uchwałę  dot. 
 wystosowania  pism  do  lokalnych  przedsiębiorców  o  pomoc  w  działalności  Rady 
 Osiedla w akcji wolontariatu dla uchodźców. 

    Uchwała ROŻ nr VI/44/22 w sprawie wystosowania pism do lokalnych 
 przedsiębiorców o pomoc w działalności Rady Osiedla Żerniki w akcji 
 wolontariatu dla uchodźców z Ukrainy. 

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

 Postanowiono  również  wystosować  pismo  do  p.  Dyrektor  WCRS  o  możliwość 
 złożenia  dodatkowego  wniosku  o  dofinansowanie  realizacji  zadania  społecznego 
 związanego z działalnością na rzecz uchodźców mieszkających w Żernikach. 



 Ad. 8 

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


