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

 

Wrocław, 19 maja 2022 r. 

 

Protokół VIII sesji Rady Osiedla Żerniki we Wrocławiu 

w dniu 19 maja 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. 

 

Ad. 1 

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

Ad. 2,3 

Po przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Osiedla Żerniki, radni 
przyjęli porządek obrad. 

Ad. 4 

Po zapoznaniu się z treścią protokołu VIII sesji Rady Osiedla Żerniki, brakiem uwag, protokół 
przyjęto.  

Ad. 5 a 

Przewodniczący Rady Osiedla Żerniki omówił sprawy bieżące.  

Ad. 5 b 

Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla w sprawach bieżących poruszyła temat trudnej sytuacji 

kadrowej w Szkole Podstawowej nr 27 w Żernikach. W związku z tym, że w ww. placówce od 

września br. z pracy w tut. Szkole rezygnuje 12 nauczycieli, radna Anna Cebulska 

zaproponowała, aby wspólnie z Radą Rodziców wystąpić do odpowiednich organów o 

interwencję w tej kwestii. W związku z brakiem oficjalnego wniosku w tej sprawie, od władz 

szkolnych czy też Rady Rodziców, postanowiono wstrzymać się od podjęcia konkretnych 

działań. Radna Anna Cebulska poinformowała radnych, że dniu dzisiejszym odbędzie się 

nadzwyczajne zebranie on-lajn Rady Rodziców, którego głównym tematem będzie kwestia 

obsady kadry nauczycielskiej w tut. Szkole. Wspomniano również o piśmie/anonimie, które 

wpłynęło na skrzynkę osiedlową e-mail, dotyczące mobbingu pracowników w SP nr 27. 

Anonim był skierowany do Kuratorium, Rada Osiedla otrzymała do wiadomości. Do dnia 

dzisiejszego nie otrzymano informacji o podjętych działaniach w związku z tym pismem. 

Adnotacja o omówieniu ww. pisma znajduje się w protokole zebrania ZO. Radni zdecydowali, 

że po otrzymaniu pisma lub wniosku od Rady Rodziców, przyjmą  stanowisko i wystosują 

pismo do Wydziału Oświaty. 

 



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

 

Ad. 5 c 

Omówienie pytań wystosowanych przez radnego Jarosława Ginała do przewodniczącego RO 

Jarosława Firlita: 

1. Stan techniczny budynku – Przychodni Zdrowia przy ulicy Objazdowej.  

Po omówieniu stanu technicznego budynku Przychodni Zdrowia przy ulicy objazdowej przez 

radnego Jarosława Ginała oraz przedstawieniu przez radną Irenę Rymaszewską działań 

poprzedniej kadencji Rady Osiedla na rzecz remontu ww. przychodni, postanowiono, że Rada 

Osiedla podejmie działania w tym kierunku, w chwili wystosowania przez Kierownika 

przychodni, pisma do RO w tej sprawie. 

2. Wystąpienie do PKP w sprawie przejścia na dla pieszych na przejeździe kolejowym, w 

związku z wypadkiem śmiertelnym.  

Podjęto w tej sprawie uchwałę nr RO IX/56/22 dot. przejścia dla pieszych przez tory kolejowe 

Żerniki Stare – Żerniki Nowe.  

3. Wybór tablic do ogłoszeń dla mieszkańców.  

Radny Jarosław Ginał podejmuje się przygotowania propozycji odpowiednich wzorów tablic 

oraz propozycji miejsc ich usytuowania, co zostanie następnie przedyskutowane na najbliższym 

zebraniu Zarządu Osiedla.  

4. Wystąpienie do Urzędu Miasta o darmowe przejazdy komunikacją miejską dla radnych.  

Wrocławskie Forum Osiedlowe wystąpiło do Rady Miejskiej z projektem wprowadzenia 

darmowych przejazdów komunikacją miejską dla radnych, który został odrzucony w związku 

z cięciami budżetowymi. Na najbliższym Kongresie Rad Osiedli ww. kwestię przedstawi radny 

Michał Garstka, który będzie brał w nim udział. 

5. Montaż uchwytu na flagę, na budynku Rady Osiedla.  

Uchwyt jest zamontowany, jednakże jego usytuowanie jest nie praktyczne w użytkowaniu.  

6. Organizowanie odpłatnych spotkań przy muzyce.  

Statut Rady Osiedla nie zezwala na organizowanie odpłatnych spotkań rozrywkowo-

tanecznych. 

7. Organizowanie wycieczek.  

Radna Irena Rymaszewska przedstawiła zasady organizowania i finansowania wycieczek w 

ramach działalności Klubu Seniora. Przewodnicząca Zarządu Osiedla poinformowała o 

zaplanowanej wycieczce rodzinnej z funduszy RO.  

8. Stan czystości osiedla.  
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W Radzie Osiedla za stan czystości osiedla odpowiada zespół ds. ochrony środowiska i ekologii 

(w tym porządek na osiedlu). Wszelkie wnioski należy konsultować z ww. zespołem. 

 

Ad. 5 d,e 

Przedyskutowano kwestię organizacji najbliższych imprez: Kabaret Odłam z koncertem dla 

Mam, spotkanie zainicjowane przez Klub Seniora dla wszystkich mieszkańców w dniu 

14.05.2022r., Dzień Mamy w dniu 26.05.2022r. oraz festyn z okazji Dnia Dziecka w dniu 

05.06.2022r. Radna Irena Rymaszewska omówiła kwestie organizacyjne oraz finansowe. Radni 

przedyskutowali swoje działania w kierunku prawidłowego przebiegu ww. imprez.  

 

Ad. 5 f 

Opinia dot. koncesji alkoholowej dla sklepu monopolowego przy ul Objazdowej. 

Radni w sprawie ww. opinii podjęli głosowanie.  

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem – głosów nie było, natomiast głosów 

przeciwnych było 7 oraz wstrzymujących się 4 głosy. 

 

Ad. 5 g 

Wybór projektów inwestycji w ramach Funduszu Osiedlowego. 

Radni po przedyskutowaniu i przedstawieniu swoich argumentów oraz uzasadnień dla 

poszczególnych propozycji, przyjęli następującą kolejność wniosków: 

1. oświetlenie ulicy Przedniej, 

2. oświetlenie Żernickiego Parku Sportu i Rekreacji, 

3. ścieżka na ulicy Przybyły do Żernickiego Parku Sportu i Rekreacji 

4. progi zwalniające na ulicach: Rezedowa, Gdacjusza, 

 

Ad. 6 

Nie wnioskowano. 

 

Ad. 7 

Podjęto uchwały: 

a) UCHWAŁA NR RO IX/55/22 z dnia 19 maja 2022r. sprawie złożenia wniosku do WCRS o 

wystosowanie pisma do Zarządu Zespołu Komunalnego o wyznaczenie miejsc parkingowych 

przy RO Żerniki 
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Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem głosowało 11 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

b) UCHWAŁA NR RO IX/56/22 z dnia 19 maja 2022r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

PKP o budowę przejścia dla pieszych przez tory kolejowe na odcinku Nowe Żarniki – Stare 

Żerniki. 

Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem głosowało  

11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

c) UCHWAŁA NR RO IX/57/22 z dnia 19 maja 2022r. w sprawie aktualizacji zadania 

społecznego WIGILIA 2022. 

Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem głosowało 11 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

d) UCHWAŁA NR RO IX/58/22 z dnia 19 maja 2022r. w sprawie aktualizacji zadania 

społecznego MIKOŁAJKI 2022. 

Głosowanie nad uchwałą: w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem głosowało 11 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

e) UCHWAŁA NR RO IX/59/22 z dnia 19.05.2022 w sprawie wybrania projektów Funduszu 

Osiedlowego na lata 2022-2023  

 

Ad. 8 

Nie wnioskowano 

 

Ad. 9 

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


