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

 

Wrocław, 23 czerwca 2022 r. 

 

Protokół X sesji Rady Osiedla Żerniki we Wrocławiu 

w dniu 23 czerwca 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 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 IX sesji Rady Osiedla Żerniki, brakiem uwag, protokół 
przyjęto. 

Ad. 5 

Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Żerniki oświadczył, że Przewodniczący Rady Osiedla 
na dzień dzisiejszy nie ma do przekazania istotnych kwestii. 

Ad. 6 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Żerniki w sprawach bieżących przekazała radnym informację 

o organizowaniu pikniku mikrograntowego w dniu 3 lipca 2022r., w związku z zakończeniem 

mikrograntu Aktywne Żerniki – joga łączy pokolenia. Piknik odbędzie się w Żernickim Parku 

Sportu i Rekreacji, kierowany jest do wszystkich mieszkańców osiedla. Przewidywane są m.in.: 

bezpłatna lekcja jogi oraz warsztaty handmade. Na ww. piknik Rada Osiedla przeznacza 400 

zł. 

Przewodnicząca ZOŻ poinformowała również radnych, że na prośbę lokalnych 

przedsiębiorców wyraziła zgodę na promowanie przez Radę Osiedla Żerniki wydarzeń: Piknik 

Rodzinny organizowany w dniu 23 czerwca 2022r. na terenie przy Hotelu Kosmonauty u Pana 

Adama Biska oraz Wrocławska Akademia Piłkarska Piast zaprasza na zapisy dzieci w wieku 

od 6 do 11 lat na Letnie Warsztaty Piłkarskie. Organizator zapewnia uczestnikom warsztatów 

piłkarskich doświadczoną kadrę trenerską, dostęp do bazy treningowej i edukacyjnej. 

Radni pozytywnie ocenili ww. przedsięwzięcia, które przyczyniają się do integracji 

mieszkańców osiedla oraz umożliwiają korzystania z propozycji spędzania wolnego czasu w 

okresie wakacyjnym. 



 

 

Ad. 6 

Nie podejmowano żadnych uchwał. 

Ad. 7 

W sprawach różnych oraz wolnych wnioskach poruszono kwestię trudnej sytuacji kadrowej w 

Szkole Podstawowej nr 27 w Żernikach. W związku z tym, że nie otrzymano oficjalnego 

wniosku w tej sprawie, od władz szkolnych czy też Rady Rodziców, postanowiono wstrzymać 

się od podjęcia konkretnych działań. 

Radna Grażyna Zołotajkin zwróciła się z prośbą o pomoc w promowaniu oraz zachęcała do 

udziału w warsztatach terapeutycznych pt. „Wspólnie łatwiej”. 

Przedyskutowano również kwestię organizacji nowych wydarzeń w okresie letnim. Radna 

Anna Cebulska wyszła z propozycją zorganizowania spływu pontonowego z Przystani Złotniki 

oraz zaproponowała zorganizowanie przez Koło Podróżnika działającego przy ROŻ wycieczki 

dla małych i dużych mieszkańców Żernik. 

Radni poprali obie propozycje i wyrazili zgodę na ich zorganizowanie. 

Poruszono również kwestię remontu kuchni. Sprawa nadal jest w toku, Rada Osiedla wystąpiła 

z wnioskiem na przetarg na nowego wykonawcę remontu. Przewodnicząca poinformowała 

radnych o otrzymaniu nowej mikrofalówki do siedziby RO od sponsora Wspólnoty 

Mieszkaniowej Iglica. 

 

Ad. 8 

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


