
RADA OSIEDLA ŻERNIKI WE WROCŁAWIU 
ul. Żernicka 219, 54-512 Wrocław 

 

Wrocław, 24 marca 2022 r. 

Protokół VII sesji Rady Osiedla Żerniki we Wrocławiu 

w dniu 24 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 7 radnych i 1 online. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Osiedla: Jarosław Firlit. 

Przewodniczący Rady Osiedla dokonał otwarcia sesji, powitał wszystkich radnych 
zebranych na VII 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) budowy  CAL na osiedlu Żerniki,  

d) remontu  ul. Seweryna Udzieli,  

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

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

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

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

i) aktualizacja  zadania dodatkowego pt „Żernicki dzień kobiet na wesoło” 

j) aktualizacja  dodatkowego zadania pt „Warsztaty wielopokoleniowe  
k) przyjęcie  protokołu z VI sesji RO 

l) inne  
 

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

 

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) budowy CAL na osiedlu Żerniki, 



 

 

b) remontu ul. Seweryna Udzieli, 
c) zwrócenia się z prośbą do ZDiUM o aktualnie prowadzone inwestycje i ich 

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

etapy  na Żernikach, 
e) zwrócenia się z prośbą do ZDiUM i MPK o możliwość zamontowania 

 elektronicznej tablicy informacyjnej na przystanku Żernicka, 
f) zwrócenia się z prośbą do ZDiUM o uspokojenie ruchu na ul. Rumiankowej 
g) aktualizacja zadania dodatkowego pt „Żernicki dzień kobiet na wesoło” 

h) aktualizacja dodatkowego zadania pt „Warsztaty wielopokoleniowe” 
 

3. Sprawy różne, wolne wnioski. 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.4 a 

Przewodniczący Osiedla Żerniki omówił sprawy bieżące w tym telefon pani Ewy 
Potoczek , mieszkanki osiedla, która zgłosiła się z prośbą o interwencję u Pani 
Dyrektor Edyty Mataczyno aby usytuować ławeczki na terenie ZSP nr 10.  

Ad. 4 b 

Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla przedstawiła dotychczasowe działa 
radnych w ramach pomocy międzynarodowej dla Ukrainy w tym kontynuowanie 
nauki języka polskiego przez mieszkańców Ukrainy. Omówiona została, również 
współpraca z Proboszczem tutejszej parafii.  
Przewodnicząca omówiła pokrótce kolejne działania RO w siedzibie przy ul. 
Żernickiej 219  

Ad 4 c 

W związku z prowadzonymi działaniami pomocowymi wyszły na jaw 
ograniczenia wynikające ze statutu RO, grafiku zajęć w siedzibie RO, dlatego 
Rada Osiedla postanowiła złożyć wniosek z prośbą o budowę Centrum 
Aktywności Lokalnej na osiedlu Żerniki. Osiedle wciąż się rozrasta, wzrasta 
również świadomość i chęć aktywizacji wśród mieszkańców i brakuje 
odpowiedniego i bezpiecznego miejsca do realizacji niektórych zadań.  

Ad.4 d 

Rada Osiedla postanowiła interweniować do władz miasta o remont ulicy 
Seweryna Udzieli, która jest od wielu w stanie pobudowlanym. Ulica jest 
zbudowana z bloków betonowych oraz połatana asfaltem.  

Ad. 4 e,f 



 

 

 

Radni zwracają się z prośbą do ZDiUM i WIM o aktualnie prowadzone 
inwestycje na osiedlu i ich etapy realizacji  

Ad. 4 g 
Mieszkańcy zgłaszali swoje zainteresowanie i potrzebę zainstalowania 
elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach Żerniki, dlatego Radni 
złożą pismo do MPK i ZDiUM z prośbą o ujęcie tablic w planach 
inwestycyjnych. 

Ad 4 h  
Rada Osiedla postanowiła zwrócić się do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z 
prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku o uspokojenie ruchu na ulicach: 
Rumiankowej, Gdacjusza i Rezedowej  

Ad 4 i,j  

Radna Irena Rymaszewska i Anna Cebulska zaprezentowały aktualizację zadań 
dodatkowych, na które zostały przyznane mniejsze środki niż wnioskowane.  

Ad 4 k 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji   

Ad 5  

Nie podjęto dodatkowych kwestii do omówienia  

Ad 6.  

Podjęto uchwały w sprawie: 

1. ROŻ VII/45/22 budowy CAL na osiedlu Żerniki, 

2. ROŻ VII/46/22 remontu ul. Seweryna Udzieli, 

3. ROŻ VII/47/22 zwrócenia  się z prośbą do ZDiUM o aktualnie prowadzone 
inwestycje i ich etapy na Żernikach, 

4. ROŻ VII/48/22 zwrócenia  się z prośbą do WIM o aktualnie prowadzone 
inwestycje i ich etapy na Żernikach, 

5. ROŻ VII/49/22 zwrócenia  się z prośbą do ZDiUM i MPK o możliwość 
zamontowania elektronicznej tablicy informacyjnej na przystanku Żernicka, 

6.  ROŻ VII/50/22 zwrócenia  się z prośbą do ZDiUM o uspokojenie ruchu na ul. 
Rumiankowej  

7. ROŻ VII/51/22 aktualizacja zadania dodatkowego pt „Żernicki dzień kobiet na 
wesoło”  

8. ROŻ VII/52/22 aktualizacja dodatkowego zadania pt „Warsztaty 
wielopokoleniowe” 



 

 

Ad 7 wnioski, różne  

Anna Cebulska poruszyła temat FO, ponieważ na maila wpłynęła propozycja projektu 
na zagospodarowanie zieleni przy ul. Pieprznej i Strachowickiej.  
Na maila wpłynęło również ogłoszenie o przetargu na ul. Zagłoby, które zostało 
zaprezentowane radnym.  
Irena Rymaszewska przedstawiła plan wycieczki, która ma się odbyć 26.03.2022  

Ad. 8 

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


