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

 

Wrocław, 15 września 2022 r. 

 

Protokół XI sesji Rady Osiedla Żerniki we Wrocławiu 

w dniu 15 września 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 13 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 X 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, również pokrótce omówiła sprawy bieżące. 

Ad. 6  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla przedstawiła propozycję aktualizacji budżetu na rok 2022. 

Ad. 7 

Radni podjęli dyskusję na temat ubytków w nawierzchni na ulicach Żernickiej, Strachowickiej, 
Przybyły i Rumiankowej. W związku z brakiem realizacji zgłoszeń jakie były dokonane przez 
PZO Annę Cebulską Radni postanowili wysłać pismo do Dyrekcji ZDiUM w powyższej 
sprawie.  

Ad.8  

W związku z włamaniem do budki z lodami znajdującej się na terenie Żernickiego Parku Sportu 
i Rekreacji, wandalizmem, kradzieżami i zniszczeniami w parku Radni poprosili Zarząd o 
złożenie pisma do Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu o zabezpieczenie wejść i zakaz 
wjazdu na teren parku oraz o zamontowanie monitoringu 

Ad. 9  

Radni przedyskutowali sytuacje, które miały miejsce na osiedlu w ostatnim czasie, a 
mianowicie chodzi o zaczepianie dzieci przez mężczyzn w samochodzie, obserwacje mieszkań 
przez podejrzanych mężczyzn, wandalizm i włamania na osiedlu. W związku z powyższym 
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podjęto decyzję o wystosowaniu pisma do Komendanta Komendy Miejskiej we Wrocławiu o 
wzmożone patrole i reagowanie na zgłoszenia mieszkańców.  

Ad. 10  

Do 31 października 2022 należy złożyć propozycje zadań społecznych na rok 2023. W związku 
z tym, Przewodnicząca Zarządu chciałaby zorganizować spotkanie z lokalnymi 
przedsiębiorcami w celu nawiązania współpracy przy większych eventach.  

Ad. 11  

Liderzy Zespołów pokrótce omówili działanie swoich Zespołów.  

Ad. 12  

Radni przedyskutowali wybrane projektu FO i oceniali ich sensowność i rentowność w 
stosunku do panującej inflacji. Temat wzbudził sporą dyskusję, więc szerzej zostanie 
omówiony na kolejnym spotkaniu.  

Ad. 13  

Radna Ewelina Jamróz omówiła plan kolejnych warsztatów. Irena Rymaszewska omówiła 
nadchodzące działania seniorów i chóru a Anna Cebulska zaprosiła na Żernickie Święto 
Ziemniaka. 

Ad. 14  

Przewodniczący Jarosław Firlit zaprezentował pomysł tematu do omówienia na spotkaniu 
Wrocław-Zachód odnośnie projektu “Żerniki-Aktywne Osiedle Wrocławia” Projekt ma na celu 
zachęcenie mieszkańców do integracji i tworzenia wspólnych eventów między osiedlami z 
porozumienia.  

Ad. 15  

Jarosław Ginał omówił problematykę ulicy Przedniej a mianowicie dzikie wysypiska śmieci, 
przerośniętą zieleń i brak reakcji ze strony służb. Będąc przy temacie Grażyna Graczyk-
Zołotajkin zwróciła się z zapytaniem kiedy i na jakiej podstawie zostały sprzedane ziemię 
dzierżawioną na ulicy Przedniej. Ten temat zostanie omówiony po zapoznaniu się z problemem 
przez liderów zespołów.  

Ad 16. 

Na sesji w wolnych wnioskach głos zabrał mieszkaniec Krzysztof Piasecki, który zwrócił się z 
prośbą o pomoc przy oporządzaniu terenu bloku przy ul. Objazdowej 6 po pożarze. Sprzątanie 
odbywać się będzie w piątek i sobotę od wczesnych godzin porannych.  

Poruszył również kwestie wydłużenia światła zielonego dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 
Płaskiej, Szczecińskiej i Żernickiej. Dotyczy to przede wszystkim sygnalizacji na ul. Płaskiej, 
kierując się w stronę centrum.  

Ad 17. Podjęto następujące uchwały:  

XI/60/22  w sprawie aktualizacji budżetu na rok 2022  

XI/61/22 w sprawie złożenia aktualizacji  na zadanie społeczne “Wspólnie  Łatwiej” 

XI/62/22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z zadania “Żernicki Dzień Kobiet na wesoło” 

XI/63/22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z zadania “Festyn Rodzinny Dzień Dziecka” 

XI/64/22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z zadania “Senioralny Fundusz Wycieczkowy” 
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W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem byli wszyscy obecni Radni.  

Ad. 18 

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


