
H. Rodzinne wycieczki rowerowe
W związku z zachorowaniami na COVID-19 zmieniliśmy plany
związane realizacją tego zadania.
< 23.X.2021 r. odbyła się wycieczka rowerowa do Parku Tysiąclecia,
zapoznano się z założeniami koncepcyjnymi parku, jego kontekstem
historycznym z pasami leśnymi reprezentującymi X wieków historii
Wrocławia
< 28.XI.2021 r. Studio teatralne ,,Vena” z Wałbrzycha wystąpiło ze
spektaklem ,,Kramik Dziadka Mikołaja”, po którym dzieci otrzymały od
Mikołaja paczki ze słodyczami
<2 4.XII.202l r. wycieczka ekologiczna dzieci z rodzicami po terenach
zielonych na Żernikach zakończona sprzątaniem parku przy ul.
Rumiankowej. Przeprowadzono turnieje Boule z nagrodami dla dzieci,
wszyscy uczestnicy otrzymali ciepły poczęstunek przy ognisku i grillu
oraz napoje.

I. Planszówki dla dużych i małych
Ze względu na sytuację związaną z zachorowaniami na korona wirusa
oraz brak pomieszczenia realizacja tego zadania rozpoczęła się dopiero
jesienią, już po wyborach nowej rady.
Odbyły się trzy spotkania:
< 20.XI.202l r.
< 11.XII.2021 r.
< 28. XII.2021 r.
W spotkaniach brały udział zarówno dzieci, jak i wolontariusze
tłumaczący zasady gier. Przeprowadzone zastały turnieje dla dzieci,
zwycięzcy otrzymali nagrody, a uczestnicy upominki. Przygotowano
poczęstunki oraz napoje. Były to spotkania rodzime, które będą
kontynuowane w roku przyszłym ponieważ jest zainteresowanie tą formą
spędzania wolnego czasu rodzim1ie.

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 10 wniosków o dodatkowe środki na realizację zadań

społecznych. Pozyskano dodatkowo przez:

< Michał Garstka - Kino Plenerowe na Żernikach - 9 000,- zł

< Michał Garstka - Rodzinne Wycieczki Rowerowe - 3 000,- zł

<1 Michał Garstka - Żernickie Planszówki dla małych i dużych - 4 000,-zł

< Irena Rymaszewska - Zernicki Dzień Kobiet na wesoło - 4 000,-zł

< Irena Rymaszewska - Chór Osiedlowy „Żerniczanie” - 5 000,-zł



< Irena Rymaszewska - Żernickie Działania Seniorów - 16 000,-zł

< Irena Rymaszewska - Festyn Rodzinny Dzień Dziecka - 6 000,-zł

< Irena Rymaszewska - Spotkania Mikołajkowe -- 1 700,-zł

< Irena Rymaszewska - Spotkania wigilijne dla mieszkańców - 1 700,-zł

< Irena Rymaszewska -- Senioralny Fundusz Wycieczkowy -- 5 000-,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
Z uwagi na sytuację związaną z zachorowaniami na koronawirusa nie mogliśmy
korzystać z pomieszczeń szkolnych na spotkania rady i uroczystości z
mieszkańcami, jednak Dyrekcja ZSP nr 10 mimo kłopotów z zaostrzeniami
sanitarnymi udostępniła nam nieduże pomieszczenie i zezwoliła na
przetrzymywanie części sprzętu w magazynku szkolnym do czasu otwarcia
nowej siedziby rady osiedla.
Uczniowie starszych klas uczestniczyli w porządkowaniu Parku Sportu i
Rekreacji przy ul. Żernickiej, potem brali udział w konkursie ekologicznym,
grillu i ognisku z kiełbaskami.
Dla dzieci z przedszkola opłaciliśmy za występy teatrzyku na dzień dziecka oraz
z okazji mikołajek, otrzymali też słodkie upominki.
< Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło nr 15 zrzesza obecnie około 80 członków. Wspómie organizujemy
imprezy okolicznościowe, spotkania towarzyskie i integrujące seniorów oraz
wycieczki. W okresie mikołajowo - świątecznym przygotowaliśmy wspólnie
paczki dla dużej grupy osób potrzebujących. Kilkakrotnie uczestniczyliśmy w
bezpłatnej dystrybucji i rozprowadzaliśmy artykuły spożywcze i owoce z banku
żywności przeznaczone dla seniorów naszego osiedla.
< Akademia Piłkarsla Piast żemiki
Ogromnym sukcesem działaczy Piasta Żerniki jest to, że trenują dzieci od
rocznika 2005 do 2017 tworząc 11 drużyn. Cztery zespoły biorą udział w
dolnośląskich rozgrywkach ligowych. Są to juniorzy, trampkarze oraz dwie
drużyny młodzika. W młodszych rocznikach dwie drużyny startują w kategorii
orlik, trzy w kategorii żak. Stworzone również dwie grupy najmłodszych
adeptów futbolu, z tego jedna to sześciolatki, a druga to pięciolatki i młodsze.
Na stadionie przy ul. Osinieckiej wspólnie zorganizowaliśmy Rodzinny Dzień
Dziecka, rada zakupiła nagrody, dyplomy oraz przygotowała słodki
poczęstunek. Oplaciliśmy wyjazd piłkarzy na turniej piłkarski z okazji Dnia
Dziecka w wysokości e 1250,-zł. *W ramach akcji dzieci - dzieciom młodzi
piłkarze przekazali 5 paczek mikołajowych ze słodyczami, zabawkami dla
dzieci z osiedla.



< Sponsorzy

Od wielu lat przy organizacji pikników, festynów, imprez okolicznościowych
pomagają radzie osiedla sponsorzy. W 2021 r. wyróżnić i gorąco podziękować
należy:
- Chemeko System sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów we
Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 6A.
Do nowo otwartej siedziby przy ul. Żernickiej 219 przekazano sprzęt i meble na
wyposażenie rady osiedla. Darowizna ta służy wszystkim mieszkańcom Żernik.
<1 Państwo Małgorzata i Krzysztof Chwastek - właściciele osiedlowego
sklepiku spożywczego na ul. Zagłoby.
Od wielu lat przekazują słodycze na poczęstunek na wszystkie spotkania i
imprezy okolicznościowe organizowane przez seniorów.

6.. Informacja o realizacji inwestycji miejskich na Osiedlu:
6.1. Ile wniosków (i jakich) dotyczących inwestycji na terenie Osiedla zgłosił

samorząd:
Złożono wnioski:
< o budowę progów zwalniających na ul. Rumiankowej i Gdacjusza

< o dodatkowe fundusze na wyposażenie lokalu na siedzibę rady osiedla

Z Funduszu Osiedlowego pozytywnie zweryfikowano wnioski:

< 1. ,,Oświetlenie zieleńca między ulicami Żernicką i Objazdową” -

kwota 140 000,-zł

< 2. ,, Budowa chodnika z miejscami parkingowymi północna strona ul.

Rumiankowej” - kwota 181 780,-zł

< 3. ,, Budowa chodnika ul. Rumiankowa”- kwota 72 980,-zł

< 6. ,,Prace porządkowe w Żernicki, Parku Sportu i Rekreacji kolejny

etap rewitalizacji” - pozostała kwota 68 227,13, -zł

6.2. Które ze złożonych wniosków przyjęto do realizacji:

< Przyznano 5 000,-zł na zakup dodatkowych stołów i krzeseł,

przekazano lokal przy ul. Żernickiej 219 Radzie Osiedla na jej siedzibę.

< Wnioski dotyczące Funduszu Osiedlowego są w toku sporządzania

dokumentacji projektowej do realizacji w 2022 r.

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:

Radni podjęli uchwałę rekomendując następujące projekty:



< osiedlowy nr 129 -_Żernicki Park Sportu i Rekreacji
< osiedlowy nr 84 - Zeby boisko było blisko

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

6.5. Inne:
Nie składane.

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 Miej skiej - pozytywna
4. Wydział Inwestycji Miejskich - pozytywna
5. Zarząd Zasobu Komunalnego -- pozytywna
6. Ekosystem Sp. z e.e. -- pozytywna
7. Zarząd dróg i Utrzymania Miasta - pozytywna
8. Straż Miejska - pozytywna
Rada Osiedla Zemiki stwierdza, że jeden strażnik obsługujący kilka osiedli to za
mało. Nie jest on w stanie w pełni wywiązywać się z obowiązków wobec
osiedla.

8. Informacja na temat stanu przekazanego mienia komunalnego:
- opis - siedziba rady osiedla

- powierzchnia ok. 139 m2

- przeznaczenie (rodzaje prowadzonej działalności na rzecz mieszkańców)
< spotkania integracyjne seniorów, próby chóru osiedlowego

,,Żemiczanie”, imprezy okolicznościowe, teatrzyki dla dzieci, kino kameralne

dla dzieci, planszówki dla duzych i małych,

- stan techniczny (potrzeby remontowe): lokal po remoncie, wymaga

jednak naprawy daszku na przedsienku wej ściowym.

- udostępnianie pomieszczeń podmiotom zewnętrznym (organizacje

pozarządowe, przedsiębiorstwa) - cel i zakres :

< nie udostępniane pomieszczeń siedziby rady podmiotem zewnętrznym

- imie- e



Część B

Sprawozdanie finansowe (zgodnie z załączonym planem wydatków
Osiedla -- wydrukiem przygotowanym przez jednostkę obslugującą 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.
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Sprawozdanie winno być prg.y|'ęte przez Radę Osiedla w formie uchwag

Uchwała Rady Osiedla nr ............................................. .. z dnia ...................... ..

Przewodniczącafy Zarządu Osiedla Przewodnicząca/y Rady Osiedla


