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

 

Wrocław, 08 kwietnia 2022 r. 

Protokół VIII sesji Rady Osiedla Żerniki we Wrocławiu 

w dniu 08 kwietnia 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 8 radnych (w tym 2 osoby telefonicznie). 

 

Obrady prowadził Z-ca przewodniczącego Rady Osiedla: Sławomir Łysio. 

 

Ad. 1 

Po stwierdzeniu ważności zebrania zgodnie z listą obecności, przystąpiono do 
obrad. 

Ad. 2,3 

Po przedstawieniu porządku obrad przez Z-cę przewodniczącego Rady Osiedla 
Żerniki, radni przyjęli porządek obrad. 

Ad. 4 

Po zapoznaniu się z treścią protokołu VII sesji Rady Osiedla Żerniki, protokół 

przyjęto.  

 

Ad. 5 a 

Z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Żerniki omówił sprawy bieżące. Wystąpił z wnioskiem 

o ustalenie stałych terminów spotkań sesyjnych. Radni po przedyskutowaniu ww. kwestii 

ustalili trzeci czwartek danego miesiąca godz. 18:00, dniem obrad sesyjnych.  

 

Ad. 5 b 

Z-ca przewodniczącej Zarządu Rady Osiedla Michał Garstka omówił kwestie poruszane w 

trakcie spotkania w ramach Porozumienia Wrocław Zachód, które odbyło się w siedzibie Rady 

Osiedla Pracze Odrzańskie. Przedyskutowano temat usprawnienia komunikacji miejskiej na 

terenach osiedli Wrocław Zachód, przedyskutowano kwestię nowych zasad przyznawania diet 

przysługujących radnych oraz wymieniono informacje dotyczące inwestycji osiedlowych  w 

ramach Funduszu Osiedlowego. 
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Ad. 5 c 

Radni biorący udział w sesji wybrali liderów poszczególnych zespołów, do dalszej akceptacji  
na najbliższej sesji ROŻ.  

a) Zespół społeczno-integracyjny: lider – Irena Rymaszewska 

b) Zespół ds. ochrony środowiska i ekologii ( w tym porządek na osiedlu): lider – Sławomir 
Łysio 

c) Zespół ds. inwestycji (w tym WBO i FO): lider – Michał Garstka 

d) Zespół ds. komunikacji i infrastruktury: lider - Jarosław Firlit 

e) Zespół ds. sportu i rekreacji: lider – Anna Cebulska  

 

Ad. 5 d 

Przedyskutowano kwestię organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka. W związku ze 

zweryfikowaniem przez radną Irenę Rymaszewską zaplanowanego na posiedzeniu 

ZOŻ terminu festynu, zmieniono jego termin z 04 czerwca br. na 05 czerwca 2022r. 

ponieważ kolidował on z uroczystością kościelną Komunią. Miejsce organizacji 

festynu to stadion klubu piłkarskiego „PIAST” przy ulicy Osinieckiej w godzinach 

od 14:00 do 18:00. Omówiono również rodzaj przewidzianych atrakcji m.in. 

„konie”, „animacje”, „dmuchańce” oraz inne do potwierdzenia przez zadeklarowane 

osoby. Omówiono również rodzaj przekąsek na piknik m.in. popcorn i wata 

cukrowa ze specjalnych maszyn oraz gofry i inne.  

 

Ad. 5 e 

Omówiono zaplanowane imprezy w ramach Funduszu Czasu Wolnego dla 

mieszkańców osiedla Żerniki, na który przeznaczono kwotę 10 000,00 zł: 

a) kino plenerowe w dniach: 09.09.2022r. oraz 26.08.2022r. - koordynator imprezy: radny 

Michał Garstka.  

b) teatrzyk dla dzieci w dniach: 24.09.2022r. oraz 22.10.2022r. - koordynator imprezy: radna 

Irena Rymaszewska. 

Koordynatorzy przedstawili rodzaj atrakcji, tematykę i tytuły zaplanowanych 

imprez, wykonawców oraz przewidzianych kosztów. 

Przedyskutowano również kwestię poniesienia dodatkowych kosztów oraz 
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organizacji dodatkowych atrakcji, m.in. gier plenerowych. Omówiono możliwość 

zaangażowania do organizacji ww. imprez sponsorów i lokalnych przedsiębiorców. 

 

Ad. 5 f 

W ramach Senioralnego Funduszu Wycieczkowego zaplanowano wycieczką do 

Jelenia Góra/Cieplice w dniach 16 lub 23 lipca 2022r. z lokalnym przewodnikiem. 

Koordynatorem wycieczki jest Irena Rymaszewska. 

 

Ad. 5 g 

Radni omówili dalszą realizację konsultacji Funduszu Osiedlowego. Spotkanie z  

mieszkańcami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022. godzina 18:00 w siedzibie 

Rady Osiedla Żerniki. 

Przedyskutowano rodzaje inwestycji na terenie osiedla Żerniki w ramach FO: 

1. oświetlenie ulicy Przedniej 

2. progi zwalniające na ulicach: Rezedowa, Gdacjusza, Osiniecka 

3. droga na ulicy Przybyły do Parku 

4. zieleniec na skrzyżowaniu ulic: Pieprzna - Strachowicka 

5. siłownia zewnętrzna na wolnym powietrzu 

6. boisko biwakowe na terenie parku 

 

Ad. 6 

Nie wnioskowano. 

 

Ad. 7 

Podjęto uchwały: 

a) UCHWAŁA NR RO VIII/53/22 z dnia 08 kwietnia 2022r. w sprawie złożenia wniosku do 

WCRS o dofinansowanie zadania społecznego w ramach Funduszu Czasu Wolnego. 

Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 8 radnych, za przyjęciem głosowało 8 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
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b) UCHWAŁA NR RO VIII/54/22 z dnia 08 kwietnia 2022r. w sprawie złożenia wniosku do 

WCRS o dofinansowanie zadania społecznego w ramach Senioralnego Funduszu 

Wyjazdowego. 

Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 8 radnych, za przyjęciem głosowało 8 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

Ad. 8 

Sprawy różne, wolne wnioski. 

Radna Anna Cebulska wystąpiła z propozycją zorganizowania wycieczki rodzinnej dla 

mieszkańców osiedla do Kowar w terminie: 14 maj 2022r. lub 11 czerwca 2022r. 

Radna Irena Rymaszewska przedstawiła zaplanowane działania w ramach Senioralnego 

Funduszu Wyjazdowego. 

Radna Irena Rymaszewska przedstawiła podsumowanie z dotychczasowej działalności radnych 

w ramach pomocy międzynarodowej dla Ukrainy. W akcji brali udział wszyscy radni z bardzo 

dużym zaangażowaniem mieszkańców osiedla. Podjęto działa polegające na: zbiórce rzeczy, 

które były przekazywane bezpośrednio dla potrzebujących, następnie przekazano je do 

specjalnych punktów zbiorczych, część rzeczy zabrała Straż Miejska a pozostałe przekazano 

do Proboszcza tut. Parafii, gdzie na terenie plebanii nadal prowadzona jest zbiórka rzeczy dla 

Ukrainy. Rada Osiedla brała udział w organizowaniu bazy noclegowej, doradztwa 

zawodowego, prawnego oraz pomocy psychologicznej. Ponadto w siedzibie Rady Osiedla 

organizowano w okresie od 15 marca 2022r. do 25 marca 2022r. (przez wszystkie dni tygodnia) 

w godzinach od 9:00 do 14:00 oraz w okresie od 29 marca 2022r. do 8 kwietnia 2022r. (dwa 

razy w tygodniu) - zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz dorosłych z Ukrainy, które prowadziły: 

radna Ewa Firlit, radna Irena Rymaszewska oraz radna Anna Cebulska. Zajęcia odbywały się 

wg ustalonego grafiku. Zajęcia z dziećmi w siedzibie RO w dniu 08.04.2022r. zakończono, 

natomiast zajęcia dla dorosłych będą kontynuowane w zależności od potrzeb.  

W wolnych wnioskach przedyskutowano kwestię rozmieszczenia regałów na książki w 

siedzibie RO. Radna Irena Rymaszewska zakwestionowała propozycję umieszczenia regału w 

pomieszczeniu znajdującym się bezpośrednio po wejściu do siedziby. Naruszałoby to przepisy 

BHP, gdyż jest ono wyjściem ewakuacyjnym oraz bezpośrednio prowadzi do niego wejście z 

przejścia dla osób niepełnosprawnych.  

Omówiono również problem awarii w kuchni, polegający na spadnięciu szafek kuchennych. W 

dniu zdarzenia, czyli 8 kwietnia br. do siedziby RO przyjechali przedstawiciele z WCRS, oraz 

wykonawcy, obecni również byli przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Żerniki, radne: Irena 
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Rymaszewska i Ewa Firlit.  

Ad. 9 

Z-ca przewodniczącego Rady Osiedla podziękował radnym za udział w obradach i zamknął 
VIII sesję Rady Osiedla Żerniki. 


