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

 

Wrocław, 21 października 2022 r. 

 

Protokół XII sesji Rady Osiedla Żerniki we Wrocławiu 

w dniu 21 października 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. 

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 

a) Przewodniczący w sprawach bieżących poruszył temat dotyczący faktury z firmy Orange za 

usługi telekomunikacyjne i ratę za sprzęt, którą to fakturę WCRS zwrócił, celem wyjaśnienia 

wysokiej opłaty abonamentowej oraz raty za sprzęt. Przewodniczący RO poinformował, że nie 

zgadza się na tak wysokie opłaty abonamentowe, ponadto wyjaśnił, że zgodnie z informacją 

otrzymaną od Przewodniczącej ZO to miał otrzymać nr telefonu do kontaktu z mieszkańcami 

w ramach działalności w RO, lecz do tej pory go nie otrzymał. Na pytanie radnej Heleny 

Wojtczak czy nr telefonu, który jest podany do publicznej wiadomości jest czynny, radny 

Jarosław Firlit oświadczył, że nie wie czy jest czynny, aczkolwiek nim nie dysponuje. 

Przewodniczący oświadczył również, że w związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał 

numeru telefonu do kontaktu z mieszkańcami oraz że nie chce narażać RO na koszty, rezygnuje 

z tego numeru i przekazuje do dyspozycji swój prywatny numer, co praktykował w poprzedniej 

kadencji swej działalności w RO. 

Radny Sławomir Łysio przypomniał zebranym radnym, że Przewodnicząca ZO prosiła o 

osobny aparat telefoniczny na cele działalności społecznej w RO, gdyż udostępnienie 

prywatnego kolidowałoby ze sprawami prywatnymi. 

Radny Michał Garstka ustosunkowując się do kwestii abonamentu za usługi telefoniczne oraz 

zakupionego sprzętu wyjaśnił, iż doszło do nieporozumienia lub niedoinformowania, gdyż przy 

wcześniejszych ustaleniach, radni myśleli że to finansuje WCRS a nie budżet osiedlowy. W 

związku z brakiem umowy do wglądu i brakiem możliwości sprawdzenia warunków umowy 

oraz nieobecności Przewodniczącej ZO, kwestię pozostawiono do wyjaśnienia na następną 

sesję. 



 

 

b) informacje bieżące Przewodniczącej Zarządu – brak z powodu nieobecności. 

c) Sekretarz RO poinformowała, że na bieżąco przekazuje wszelką korespondencję mailową 

wpływająca na pocztę osiedlową wszystkim radnym i prosi o jej odbieranie, zapoznawanie się 

i ustosunkowywanie się, celem omawiania istotnych spraw na najbliższych posiedzeniach ZO 

lub RO. Ponadto przedstawiła Radnym bieżącą korespondencję przesłaną do RO pocztą, którą 

otrzymała od Przewodniczącej ZO. I tak z ważniejszych m.in. omówiono pismo z dnia 

30.09.2022r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu dot. 

budowy przejścia/kładki nad torami dla pieszych i rowerzystów, przejął je zespół ds. inwestycji, 

celem jego koordynacji. Pismo Departamentu Infrastruktury i Transportu z dnia 21.06.2022r. 

dot. organizacji ruchu na ul. Rumiankowej, Rezedowej 93-95 i Gdacjusza, przedyskutowano i 

pozostawiono do dalszych działań w tej kwestii. 

W trakcie sesji, przyszła lokatorka budynku, w którym mieści się siedziba, ze skargą na 

hałas wydobywający się z klimatyzacji znajdującej się w RO. Radni w składzie: Michał 

Garstka, Sławomir Łysio oraz Jarosław Firlit udali się z lokatorką do jej mieszkania, 

celem ocenienia sytuacji. Po konsultacji radni stwierdzili, że jedynie słychać szum 

wydobywający się z pieca CO, junkersa lokatorki. Klimatyzator w siedzibie RO został 

wyłączony i będzie uruchamiany w trakcie zajęć lub posiedzeń. 

 

d) W związku z tym, że protokół XI sesji RO nie został udostępniony radnym do wglądu, 

protokołu nie przyjęto. 

e) podsumowanie akcji WBO 2022: 

Radny Sławomir Łysio w podsumowaniu akcji WBO: 

1) podsumował plusy 

2) zaproponował zmianę do funduszy osiedlowego. Jeżeli część pieniędzy z tego funduszu np. 
PLN 100k miała i tak przejść na wykonanie prac w Żernickim Parku Sportu i Rekreacji to 
proponuje by połączyć to z tym PLN 1m z WBO by na następny etap było PLN1.1m od razu.  

Co zadziałało wg Radnego Sławomira Łysio i dlaczego wygraliśmy: 

1) jeden projekt osiedlowy,  

2) zaangażowanie szkoły i przedszkola,  

3) kampania na Facebooku - docieraliśmy organicznie (bezpłatnie) do ok 2tyś ludzi i płatnie do 
ok 70 tyś ludzi - łącznie z 5 oddzielnymi kampaniami (1- ogólne promowanie projektu parku , 
2- promowanie samej strony FB projektu, 3- promowanie spotkania w parku, 4 - namowa do 
wypełnienia formularza, 5 - ogólny post do WBO),   

4) Dzień Ziemniaka w parku i zbieranie głosów,   

5) 3,5 tyś ulotek rozdanych na osiedlu, w szkole i przedszkolu.  



 

 

 

Co można jeszcze poprawić :  

1) wcześniejsze zaangażowanie naszej Parafii,  

2) jeszcze bardziej dopracowanie strategii projektu ponad osiedlowego, który może 
przyciągnąć dodatkowych głosujących.  

Radny Sławomir Łysio przypomniał co teraz zostanie zrobione: pomost przy wodzie z ścieżką 
do punktu widokowego i dalej jako początek ścieżki wokół stawów, żwirowa ścieżka powrotna 
od ul Przybyły do centralnej części parku, oświetlenie głównej ścieżki.  

 

f) Radni podjęli dyskusję w związku z wyborem kandydata na członka Zespołu ds. reformy 
jednostek pomocniczych Wrocławia. Radni RO Żerniki popierają kandydatów wytypowanych 
przez Wrocławskie Forum Osiedla.  

 

g) Radny Jarosław Firlit przedstawił i omówił pismo WCRS z dnia 21.09.2022r. dot. 
przestrzegania zapisów Statutu przede wszystkich w zakresie komunikacji z mieszkańcami 
osiedla, informowania o działaniach Osiedla, udostępnienia informacji o sesjach i 
posiedzeniach, dyżurach radnych, kanałach komunikacji, udostępnienia do wglądu na życzenie 
mieszkańców kompletną dokumentację dotyczącą działalności RO. 

 

h) W zakresie propozycji planu finansowego na 2023r., dyskusję odłożono z powodu nie 
obecności Przewodniczącej Zarządu. 

 

i) Kwestia wydatków na telefony komórkowe została omówiona we wstępie protokołu.  

 

j) Z powodu braku wystarczającej ilości radnych na podjęcie dyskusji w sprawie rezygnacji z 
diet w 2023 roku, kwestię odłożono do następnej sesji. 

Ad. 5 i 6 

Z powodu braku kworum uchwał nie nie podjęto. 

 

Ad. 7 

Wolne wnioski. 

Radny Sławomir Łysio i Radny Michał Garstka podjęli dyskusję w kwestii organizacji ruchu 
na ul. Rumiankowej, Rezedowej i Gdacjusza, stwierdzając, że temat nadal jest aktualny i 
wymagający uwagi.  

Radna Irena Rymaszewska zwróciła uwagę na kwestię realizacji FO 2019 – 2020 oraz FO 2022. 
Poruszyła sprawę nie wyremontowania kuchni w siedzibie RO, sprawa trwa zbyt długo, brak 
zaangażowania w tej sprawie. Poruszyła kwestię nie uzupełnienia tablic informacyjnych/gablot. 
Zaznaczyła, że kluczami dysponują radni: Irena Rymaszewska, Anna Cebulska oraz Mariusz 
Międzybrodzki. Radna Irena Rymaszewska oświadczyła, że w zakresie swoich działań i nie 
tylko stara się uzupełniać i wymieniać informacje w gablotach.  Zwróciła uwagę również na 



 

 

brak inicjatywy ROŻ w kierunku zorganizowała spotkania Grupy Osiedlowej Zachód. Radni 
stwierdzili, że Zarząd Osiedla powinien podjąć działania w tym kierunku i przy współpracy 
pozostałych radnych zorganizować spotkanie. 

Radna Irena Rymaszewska zwróciła uwagę na brak grafiku dyżurów w siedzibie RO na 
następnie miesiące. Na najbliższy dyżur 3 listopada 2022r. zgłosiły się radne: Irena 
Rymaszewska i Anna Jankowska natomiast na dyżur 17 listopada 2022r. zgłosili się radni: 
Sławomir Łysio i Michał Garstka. 

Radna Anna Jankowska, poruszyła kwestię zamontowania stojaka na rowery dla mieszkańców 
osiedla. Sugerowana lokalizacja to okolice przystanku Żerniki. W związku z powyższym 
postanowiono wystosować pismo do „Oficera rowerowego”i ZDIUM.  

 

Radny Jarosław Firlit wnosi o uaktualnienie nr kontaktowego jako Przewodniczącego Rady 
Osiedla w punktach informacyjnych RO oraz stronie internetowej. 

Ad. 8 

Przewodniczący Rady Osiedla Jarosław Firlit podziękował radnym za udział w obradach oraz 
w związku z koniecznością podjęcia uchwał zwołał sesję XII c.d. na dzień 24 października 
2022r. 


