
 
        S P R A W O Z D A N I E                 

                 z działalności samorządu Osiedla  
 

ŻERNIKI     za rok  2020 
 
Część A. 
Działalność statutowa 
 
1. Funkcjonowanie Rady Osiedla 

1.1. Liczba wybranych radnych:   15 

1.2. Liczba radnych obecnie:     14 

1.3. Liczba przeprowadzonych posiedzeń rady:   9 

1.4. Liczba podjętych uchwał:                                 31 

        
 
2. Funkcjonowanie Zarządu Osiedla 

2.1. Liczba przeprowadzonych posiedzeń Zarządu:      13 

2.2. Liczba podjętych uchwał:                                         2 

  
 
3. Informacja o realizacji zadań Osiedla wynikających ze Statutu Miasta  
i Osiedla (w szczególności kontaktów z mieszkańcami, podjętych inicjatyw, 
zorganizowanych festynów i wydarzeń kulturalnych): 
 

A. Współpraca z seniorami osiedla. 
Plan działania seniorów w 2020 r.  ze względu na epidemię koronawirusa 
uległ częściowej zmianie. Tylko I kwartał zrealizowaliśmy zgodnie z 
założeniami. Od kilu lat ściśle współpracujemy z Kołem nr 15 Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które obecnie liczy około 80 osób. 
Praca nasza głównie skupiała się na organizowaniu spotkań integracyjnych, 
imprezach okolicznościowych uroczystościach oraz wycieczkach. 
Ponieważ Rada Osiedla nie ma swojej siedziby spotkania odbywały się w 
Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Rumiankowej 34. 
Od początku 2020 r. zdążyliśmy zorganizować: 
< 6.I.2020 r. – wspólne kolędowanie 
< 23.I.2020 r. –spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Babci i Dziadka 
< 25.II.2020 r. – ostatki przy śledziku- biesiadowanie ze śpiewami i tańcami 
< 11.III.2020 r. – Żernicki Dzień Kobiet na Wesoło-spotkanie przebiegło w 
miłej atmosferze, ale w nieco węższym gronie z powodu sytuacji związanej 
z rozpoczynającymi się ograniczeniami epidemiologicznymi. 



< 22.VII.2020 r. – wycieczka rekreacyjna do Będkowic, Sulistrowiczek i 
Sulistrowic / zwiedzenie skansenu w Rezerwacie Archeologicznym, Łąka 
Sulistrowicka, Sanktuarium MB Dobrej Nadziei, spacer w Przełęczy 
Tąpadła, biesiadowanie ze śpiewami / 
< 6.VIII.2020 r. – wycieczka do Parku Krajobrazowego Doliny Bobru  
/ Rezerwat Góra Zamkowa, Wleń Zamek Lenno, Zapora Pilchowicka, 
Muzeum Browarnictwa w Lwówku Śląskim / 
< 7.IX.2020 r. – udział w inauguracji Dni Seniora i Rewii Parasoli 
< 24.IX.2020 r. – zwiedzanie wystawy „Wrocław Miastem Kapeluszy” na 
pl. Solnym 
< 16.XI – 12.XII. 2020 r. – zakup artykułów i przygotowanie ok. 60 paczek 
mikołajowo-świątecznych, rozwiezienie ich do seniorów w ich domach  
< wielokrotne rozprowadzanie wśród seniorów owoców, napojów i 
artykułów spożywczych z Banku Żywności. 
 
B. Chór Osiedlowy „Żerniczanie” 
Działający od kilku lat chór liczy 15 członków seniorów w wieku 60 – 85 lat 
zainteresowanych wspólnym śpiewaniem pod dyrekcja P. Mariana 
Jankowskiego. Spotkania odbywały się w poniedziałki po 2 godziny, jednak 
tylko do marca. 
Zorganizowaliśmy występy tylko w pierwszym kwartale: 
< 6.I.2020 r. – wspólne z seniorami kolędowanie 
< 16.I.2020 r. – koncert kolęd i pastorałek dla seniorów 
< 19.I.2020 r. – udział w mszy św. Oraz koncert kolęd i pastorałek dla 
mieszkańców w kościele parafialnym, wspólny udział w poczęstunku w 
miejscowej cukierni 
< 11.III.2020 r. – udział w imprezie osiedlowej „Żernicki Dzień Kobiet na 
Wesoło” 
Zakazy spotkań związane z pandemią uniemożliwiły nam kontynuowanie 
zaplanowanych działań. 
Jesienią zakupiliśmy sprzęt oświetleniowy: rampę, reflektory, efekty 
świetlne oraz instrument muzyczny keyboard Yamaha. 
Przygotowaliśmy paczki dla zespołu chórzystów i wręczyliśmy je jako 
upominki Mikołajowe z życzeniami świąteczno – noworocznymi w ich 
domach. 
 
C. Rodzinny Dzień Dziecka 

Z uwagi na panujące warunki epidemiologiczne związane z korona 
wirusem nie byliśmy w stanie zorganizować festynu „Rodzinny Dzień 
Dziecka”. Wystąpiliśmy do Pani D. Feliks dyrektor WCRS o wyrażenie 
zgody na przesunięcie środków finansowych przeznaczonych na festyn 
na zakup mebli i sprzętu do remontowanej nowej siedziby Rady Osiedla 
Żerniki przy ul. Żernickiej 219. Po przeksięgowaniu środków 
zakupiliśmy niezbędny sprzęt na kwotę 5500,- zł. 

 
 



 
D. Spotkanie Mikołajkowe 

W 2020 r. zaplanowane było spotkanie Mikołaja ze słodyczami dla dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Rumiankowej 34 oraz do 
przedszkolaków miał zawitać Teatrzyk „Kropa”. Jednak z uwagi na 
istniejącą sytuację epidemiologiczną nie mogliśmy przeprowadzić tych 
działań. 
W związku z tym wystąpiliśmy do p. dyr. WCRS D. Feliks o wyrażenie 
zgody na możliwość przeznaczenia środków na paczki dla najstarszych  
seniorów 80+ mieszkających na naszym osiedlu. Podpisaliśmy umowę z 
firmą, która przygotowała 20 paczek z owocami, słodyczami i artykułami 
spożywczymi z serdecznymi życzeniami od Rady Osiedla. 
10.XII.2020 r. przedstawicielki Zarządu odwiedziły naszych staruszków 
z paczkami i życzeniami długich lat w zdrowiu. 
 

E. Kino Plenerowe na Żernikach 
W ramach Funduszu Czasu Wolnego zaplanowane było 3 seanse kina 
plenerowego. Jednak sytuacja związana z epidemią koronawirusa nie 
mogliśmy ich zrealizować. 
Wystąpiliśmy do p. dyr. WCRS  D. Feliks o wyrażenie zgody na zmianę 
zadania na „Sprzątanie osiedla” i przeksięgowanie kwoty 5 000,- zł na 
zakup mebli i sprzętu do nowej siedziby Rady Osiedla przy ul. Żernickiej 
219. Zorganizowano sprzątanie po drugiej stronie stawu obok 
Żernickiego Parku Sportu i Rekreacji między ulicami Przybyły-
Rumiankową-Kardamonową. Ekosystem udostępnił rękawice, materiały 
dotyczące ochrony środowiska oraz podstawił kontener, do którego 
złożono duże ilości zebranych do worków śmieci. 
 

F. Żernicki Dzień Kobiet na Wesoło 
„Żernicki Dzień Kobiet” w 2020 r. jak wszystkie działania przebiegał w 
zmienionej formie. Realizacja tego zadania odbyła się w dwóch 
terminach: wiosną i jesienią. Uczestniczyło w nich mniej kobiet niż 
zwykle. Przy muzyce, z konkursami i zabawami ze śpiewem oraz 
słodkim poczęstunkiem wręczono zebranym upominki – kubki z 
okazjonalnym nadrukiem i czekoladę, było miło i sympatycznie. Jesienne 
spotkanie z okazji Andrzejek odbyło się w nielicznym gronie, 
wspominano wróżby i zwyczaje andrzejkowe. Część funduszy 
wykorzystano na zakup artykułów do paczek świąteczno – wigilijnych 
dla pań, które uczestniczyły w realizacji tego zadania. Do domów kobiet 
rozwieziono   paczki z życzeniami.  

 
G. Spotkanie wigilijne dla mieszkańców 

Rok 2020 z oczywistych powodów nie pozwalał na zorganizowanie 
wigilijnego spotkania dla mieszkańców. Działania nasze ograniczyły się 
do zakupów  do paczek dla seniorów, osób z rodzin uboższych, 
wielodzietnych i niepełnosprawnych. Rozwieźliśmy po domach ok. 60 



paczek ze słodyczami,  z artykułami spożywczymi, kosmetykami, 
środkami czystości składając życzenia świąteczno – noworoczne. 
Tegoroczne spotkania wigilijne odbyły się kameralnie w domach 
mieszkańców naszego osiedla. 

 
H. Sport na Żernikach 

Rok 2020 mimo przeszkód i utrudnień związanych z pandemią korona 
wirusa zaliczyć można dla Klubu Piast Żerniki do udanych. 
< drużyna seniorów po raz czwarty utrzymała się na poziomie czwartej 
ligi dolnośląskiej, rozegrano osiem meczów mistrzowskich na stadionie 
przy ul. Osinieckiej – wygrana 5 razy, przegrana tylko raz. 
< Akademia Piłkarska Piast liczyła pod koniec roku ok.140 dzieciaków 
oraz 10 osób kadry. Mimo obostrzeń i trudności z wynajmem sal 
gimnastycznych i innych obiektów liczba dzieci wciąż rośnie. Obecnie 
działa osiem zespołów. Wszystkie  utrzymują się na wysokim poziomie 
w swoich kategoriach wiekowych. Na jesieni powstała grupa 
najmłodszych, są w niej nawet trzylatki. Zorganizowano dwa obozy do 
Głuchołaz oraz do Mielna, cieszyły się dużym zainteresowaniem, był to 
ogromny sukces. 
Podkreślić należy, że w każdą sobotę pracownicy oraz wolontariusze 
klubu biorą udział w sprzątaniu okolic stadionu oraz pobliskiego parku. 

 
4. Informacja o wnioskach składanych przez samorząd Osiedla 
do jednostek miejskich o dodatkowe środki na realizację działań 
społecznych (liczba wniosków, zakres, pozyskane środki finansowe): 
 
Radni osiedlowi złożyli 7 wniosków o dodatkowe środki na realizację działań 
społecznych. Pozyskano dodatkowo 39 400,- zł. 
 
< Wanda Wawro        – Żernicki Dzień Kobiet na Wesoło – 3 500,- zł 
<  Michał Garstka       – Kino Plenerowe na Żernikach – 10 000,- zł  /  
Fundusz Czasu Wolnego / 
<  Irena Rymaszewska – Festyn „Rodzinny Dzień Dziecka” – 5 500,- zł 
<  Irena Rymaszewska – „Chór Osiedlowy Żerniczanie” – 6 000,- zł 
<  Irena Rymaszewska – „Żernickie Działania Seniorów” – 11 000,- zł 
<  Irena Rymaszewska – „Spotkanie Mikołajkowe” – 1 700,- zł 
<  Irena Rymaszewska – „Spotkanie Wigilijne dla mieszkańców” – 1 700,- zł  
 
5. Informacja o współpracy samorządu Osiedla w zakresie realizacji zadań 
społecznych z jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, itp.  
(partnerzy działań, zakres, efekty): 
 
< Zespół Szkolno Przedszkolny nr 10 
Swoją działalność na rzecz Osiedla i jego Mieszkańców zawdzięczamy w dużej 
mierze Dyrekcji ZSP nr 10, która mimo kłopotów udostępniała nam nieduże 
pomieszczenie, a w czasie zaostrzeń sanitarnych zezwoliła na przetrzymanie 



części sprzętu w szkolnym magazynie. W I kwartale 2020 r. mogły odbywać się 
spotkania rady, zarządu, chóru i seniorów zgodnie z planami. Niestety w okresie 
późniejszym  takiej możliwości nie było. 
 
< Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Koło nr 15 zrzesza ponad 80 członków. Wspólnie organizujemy imprezy 
okolicznościowe, spotkania towarzyskie i integrujące oraz wycieczki. W 2020 r. 
przygotowaliśmy paczki świąteczno – mikołajowe dla dużej grupy osób 
potrzebujących. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w bezpłatnej dystrybucji i 
rozwoziliśmy soki, owoce i różne artykuły spożywcze z banku żywności 
przeznaczone dla seniorów naszego osiedla. 
 
< Sponsorzy 
Od wielu lat w działaniach rady osiedla pomagają sponsorzy przy organizacji 
pikników, festynów, imprez okolicznościowych. W 2020 r. możliwości pomocy 
były ograniczone przez występującą w kraju epidemię. Jednak wyróżnić i 
gorąco podziękować należy: 
 
 - Chemeko -  System sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów we 
Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 6A. 
 
Z firma nawiązaliśmy współpracę od początku jej powstania na naszym osiedlu. 
Przez wiele lat wspomagała działania rady poprzez zakupy nagród w 
konkursach na festynach osiedlowych, zakupy do paczek mikołajowo – 
świątecznych dla dzieci i seniorów. 
W 2020 r. trwał remont nowej siedziby dla Rady Osiedla przy ulicy Żernickiej 
219, w związku z tym wystąpiliśmy o pomoc w dofinansowaniu zakupów 
sprzętu i wyposażenia. Prośba nasza została rozpatrzona pozytywnie i przy 
bardzo dużym zaangażowaniu przedstawicielek firmy doszło do ścisłej 
współpracy przy ustaleniu potrzeb i możliwości pomocy. Podarowano większą 
część wyposażenia do sali sesyjnej i konferencyjnej tj. stoły, krzesła, biurko, 
szafy, fotel i wersalki. Wartość podarowanych mebli znacznie przekroczyła 
nasze oczekiwania. Jesteśmy wdzięczni za darowiznę, która służyć będzie 
mieszkańcom naszego osiedla. 
 
- Państwo Małgorzata i Krzysztof Chwastek – właściciele osiedlowego 
sklepu spożywczego przy ul. Zagłoby. 
 
Na wszystkie spotkania i imprezy okolicznościowe organizowane przez 
seniorów od wielu lat przekazują słodycze na poczęstunek. 
  
6. Informacja o realizacji inwestycji miejskich na Osiedlu: 
6.1. Ile wniosków (i jakich) dotyczących inwestycji na terenie Osiedla zgłosił  

samorząd: 
  
 Złożono wnioski: 



< o remont Przychodni Lekarza Rodzinnego przy ul. Rumiankowej 53 

< o remont lokalu przy ul. Żernickiej 219 na siedzibę rady osiedla 

Z Funduszu Osiedlowego złożono wnioski: 

1. Oświetlenie zieleńca między ul. Żernicką i Objazdową 

2. Budowa chodnika z miejscami parkingowymi ul. Rumiankowa 

3. Budowa chodnika ul. Rumiankowa 

4. Oświetlenie boiska treningowego ul. Osiniecka 9 

5. Progi na ul. Gdacjusza 

6. Prace porządkowe w Żernickim Parku Sportu i Rekreacji – kolejny etap 

rewitalizacji 

7. 7Projekt oświetlenia zieleńca nad Ługowiną ul. Żernicka 

Projekty rezerwowe: 

< oświetlenie zieleńca nad Ługowiną ul. Żernicka 

< oświetlenie Żernickiego Parku Sportu i Rekreacji 

6.2. Które ze złożonych wniosków przyjęto do realizacji: 

<  wykonano remont przychodni Lekarza Rodzinnego przy ul. Rumiankowej 53 

<  trwa dokończenie remontu i usuwanie wad przed odbiorem i przekazaniem 

lokalu na siedzibę rady osiedla 

Z Funduszu Osiedlowego przyjęto do realizacji: 

< oświetlenie zieleńca między ul. Żernicką i Objazdową 

< budowa chodnika z miejscami parkingowymi ul. Rumiankowa 

< budowa chodnika ul. Rumiankowa  

6.3. Ile wniosków środowisk lokalnych lub ich organizacji występujących      
o przyznanie środków na wspieranie tzw. inicjatyw lokalnych lub projektów 
w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego pozytywnie zaopiniował 
samorząd Osiedla i wymienić jakie: 
 Na sesji w dniu 8.IX.2020r. radni podjęli uchwałę rekomendując 

następujące projekty: 

< osiedlowy nr 113 – „Żeby boisko było blisko” 

< ponadosiedlowy nr 392 – „Pumptraki w całym Wrocławiu” 

6.4. Ile ze złożonych wniosków uzyskało finansowanie i jakie są to wnioski: 
Żaden ze złożonych wniosków nie uzyskał finansowania. 



  

6.5. Inne: 

Nie składano 

7. Ocena współpracy samorządu Osiedla z organami Miasta i jego 
jednostkami organizacyjnymi oraz służbami wraz z uzasadnieniem przy 
ocenie negatywnej (ocenie podlegają instytucje, z którymi Osiedle 
współpracowało w roku sprawozdawczym): 
 

1. Prezydent Wrocławia – pozytywna 

2. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – pozytywna 

3. Zarząd Zieleni Miejskiej – pozytywna 

4. Wydział Inwestycji Miejskich – pozytywna 

5. Zarząd zasobu Komunalnego – pozytywna 

6. Ekosystem Sp. z o.o. – pozytywna 

7. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – pozytywna 

8. Straż Miejska – pozytywna 

Rada Osiedla stwierdza, że jeden strażnik obsługujący kilka osiedli to za 

mało. Nie jest on w stanie w pełni wywiązać się z obowiązków wobec 

osiedla. 

 
8. Informacja na temat stanu przekazanego mienia komunalnego: 

1. Lokal przy ul. Żernickiej 219 przeznaczony na siedzibę Rady Osiedla 
Żerniki 
<17.I.2020r. ZIM informuje o dokonaniu wizji lokalnej w/w pomieszczeń 
i określa zakres kapitalnego remontu 
< 07.II.2020 r. ZIM informuje o przygotowaniach do postępowania 
przetargowego celem wyłonienia wykonawcy robót 
< 15.IV.2020 r. spotkanie w ZIM przedstawicieli WCRS, ZIM, RO i 
projektanta celem omówienia przedstawionych przez projektanta 
koncepcji i dokonania ustaleń 
< 29.V.2020 r. wprowadzenie na budowę wykonawcy robót firmy EM-
DOM Fabia Lesław, umowa z dnia 19.V.2020 r. 
< 02.VI.2020 r. wystąpienie dyr. WCRS do ZZK o czasowe zajęcie 
działki do ustawienia kontenera socjalnego na gruz oraz kabinę WC 
< 18.VI.2020 r. wystąpienie ZOŻ do Chemeko System Sp. z o.o. o 
dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia siedziby RO 
< 01.VII.2020 r. informacja o zmianie lokalizacji kotłowni w lokalu 
siedziby RO  
 



< 25.VIII.2020 r. spotkanie z przedstawicielkami Chemeko System na 
terenie budowy dot. potrzeb w wyposażeniu siedziby 
< 05.IX.2020 r. spotkanie z przedstawicielkami Chemeko System dot. 
propozycji doposażenia siedziby rady 
< 11.IX.2020 r. spotkanie z wykonawcami remontu dot.  przebudowy 
pomieszczeń 
< 17.IX.2020 r. spotkanie z ZIM, WCRS, EM DOM, RO, projektantem 
celem omówienia wykończenia lokalu / zmiany../ 
< 23.IX.2020 r. spotkanie z ZIM., WCRS, RO, projektantem na temat 
przebudowy pomieszczeń na potrzeby siedziby rady osiedla 
< 12.X.2020 r. spotkanie RO z wykonawcą dot. propozycji,  wyboru  i 
zakupu sprzętu AGD 
< 05.XI.2020 r. spotkanie z firmą Biuro Test s.c. celem zaplanowania i 
wyceny regałów do magazynku i kotłowni 
< 12.XI.2020 r. spotkanie z firmą Biuro Test s.c. celem wyboru i 
zamówienia pozostałych elementów wyposażenia 
<  01.XII.2020 r. odbiór mebli od Chemeko System  
< 16.XII.2020 r. spotkanie komisji celem odbioru końcowego lokalu- 
spis wad do usunięcia 
< 30.XII.2020 r. spotkanie komisji celem spisania protokołu usunięcia 
wad, stwierdzono nowe wady, termin ich usunięcia to 15.I.2021 r.    

 
Część B  
Sprawozdanie  finansowe (zgodnie z załączonym planem wydatków 
Osiedla – wydrukiem przygotowanym przez jednostkę obsługującą Osiedle 
z podziałem wydatkowanych środków finansowych na działy, rozdziały 
i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz pozycje w planie) 
 
Załącznik (wydruk) winien być podpisany przez Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla oraz Skarbnika Osiedla potwierdzających zgodność jego zapisów 
z faktycznymi wydatkami samorządu Osiedla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Uwagi końcowe: 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie winno być przyjęte przez Radę Osiedla w formie uchwały 
 
Uchwała Rady Osiedla nr ............................................... z dnia ........................ 
 
  
 
 
Przewodnicząca/y Zarządu Osiedla               Przewodnicząca/y  Rady Osiedla 
 
 
       ..........................................                         ............................................... 
 


