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

 

Wrocław, 24 października 2022 r. 

c. d. protokołu XII sesji Rady Osiedla Żerniki we Wrocławiu 

w dniu 24 października 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 dniu 24 października br. w siedzibie RO Żerniki odbył się ciąg dalszy sesji nr XII. Obrady 
prowadził przewodniczący Rady Osiedla – Jarosław Firlit. 

Obrady przebiegały w oparciu o porządek obrad przyjęty na posiedzeniu RO w dniu 
21.10.2022r. 

Poruszono następujące kwestie: 

1. Przewodnicząca ZO zdała sprawozdanie z dyżuru w siedzibie RO w dniu 20.10.2022r.: 

a) Nowy mieszkaniec Osiedla Żerniki – zadawał ogólne pytania nt. osiedla, ich 
mieszkańców, budynków mieszkalnych i usługowych oraz infrastruktury. Radny 
przeprowadził dyskusję z mieszkańcem i w miarę swojej wiedzy udzielał Panu 
informacji. 

b) Do siedziby zgłosiło się małżeństwo (mieszkańcy osiedla), którzy zaproponowali swoją 
współpracę z RO w ramach prowadzonej przez nich działalności tj. warsztaty 
ceramiczne. Zajęcia miałyby charakter odpłatny, miałyby na celu promocję osiedla oraz 
zainteresowanie mieszkańców sztuką ceramiczną. Ponadto ww. zwrócili się o pomoc w 
znalezieniu lokalu na terenie osiedla z przeznaczeniem na działalność artystyczną.  

2. Radna Irena Rymaszewska zdała sprawozdanie z dyżuru w siedzibie RO w dniu 
06.10.2022r.: 

a) Mieszkanka osiedla przyszła ze skargą na uciążliwego sąsiada. Radne pełniące dyżur 
zasugerowały Pani, aby ten problem zgłosiła do Straży Miejskiej. 

b) Mieszkanka Żernik z ulicy Strachowickiej zgłosiła skargę na uciążliwy ruch 
samochodowy, w dużej mierze spowodowany samochodami z firmy CHEMEKO, 
dzikie wysypisko na terenie obok działalności Pana Biska. W ramach interwencji w ww. 
sprawie przedstawiciele RO przeprowadzą rozmowę z przedstawicielami firm: 
CHEMEKO i BISEK. 

3. Radni ponownie przedyskutowali kwestię wyborów członka Zespołu ds. reformy 
jednostek pomocniczych Wrocławia. Potwierdzili, że popierają kandydatów 
wytypowanych przez Wrocławskie Forum Osiedla. 

4. Przewodnicząca ZO przedstawiła sprawę dot. zakupionego telefonu komórkowego 
wraz z abonentem. Przewodnicząca stwierdziła, że odpowiedzialnym za zawarcie 
niekorzystnych umów jest WCRS. Przewodnicząca przedłożyła umowy do wglądu 
radnym. Radni jednogłośnie stwierdzili, że koszty utrzymania telefonów są za duże i 
należy sprawę wyjaśnić z WCRS. Postanowiono sprawę przekazać do załatwienia ZO. 



 

 

5. Radny Michał Garstka przejął do koordynacji przez sekcję ds. inwestycji, kwestię 
zamontowania stojaka na rowery dla mieszkańców osiedla Żerniki, realizację Funduszu 
Osiedlowego, progi na ulicach: Rezedowa i Gdacjusza. 

6. Radne: Irena Rymaszewska, Helena Wojtczak i Anna Cybulska przedstawiły oferty 
realizacji zadań społecznych w roku budżetowych 2023.  

Po zaprezentowaniu i omówieniu ofert, radni przystąpili do głosowania nad uchwałami: 

 

a) UCHWAŁA NR XII/65/22 RADY OSIEDLA ŻERNIKI z dnia 24 października 2022r. w 

sprawie wystąpienia do WCRS o przyjęcie do realizacji oferty zadania społecznego „Żernicki 

Dzień Kobiet na wesoło” 

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

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

b) UCHWAŁA NR XII/66/22 RADY OSIEDLA ŻERNIKI z dnia 24 października 2022r. w 

sprawie wystąpienia do WCRS o przyjęcie do realizacji oferty zadania społecznego „Osiedlowy 

Chór „Żerniczanie” 

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

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

c) UCHWAŁA NR XII/67/22 RADY OSIEDLA ŻERNIKI z dnia 24 października 2022r. w 

sprawie wystąpienia do WCRS o przyjęcie do realizacji oferty zadania społecznego „Żernickie 

Działania Seniorów-Klub Seniora” 

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

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

d) UCHWAŁA NR XII/68/22 RADY OSIEDLA ŻERNIKI z dnia 24 października 2022r. w 

sprawie wystąpienia do WCRS o przyjęcie do realizacji oferty zadania społecznego „KLUB 

MAŁEGO I DUŻEGO PODRÓŻNIKA” 

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

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

e) UCHWAŁA NR XII/69/22 RADY OSIEDLA ŻERNIKI z dnia 24 października 2022r. w 

sprawie wystąpienia do WCRS o przyjęcie do realizacji oferty zadania społecznego „II 

Żernickie Święto Ziemniaka” 

 

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

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 



 

 

 

f) UCHWAŁA NR XII/70/22 RADY OSIEDLA ŻERNIKI z dnia 24 października 2022r. w 

sprawie wystąpienia do WCRS o przyjęcie do realizacji oferty zadania społecznego 

„Wielopokoleniowe warsztaty handmade” 

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

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

7. W ramach spraw różnych oraz wolnych wnioskami poruszono następujące kwestie: 

Radna Anna Cebulska poruszyła problem komunikacji między radnymi drogą elektroniczną, 

zwróciła się z wnioskiem o respektowanie drogi mailowej a Messenger używać jedynie do 

przekazywania informacji nagłych i pilnych. 

Przewodniczący RO poruszył temat zaplanowania terminów najbliższych sesji RO, omówiono 

terminy kolidujące się z innymi działaniami w siedzibie RO. Najbliższą sesję wyznaczono na 

dzień 17 listopada 2022r. godz. 18:00 w siedzibie RO. 

 

8. Przewodniczący Rady Osiedla Jarosław Firlit podziękował radnym za udział 

w obradach i zamknął XII sesję Rady Osiedla Żerniki. 


