
        S P R A W O Z D A N I E                 
z działalności samorządu Osiedla Żerniki za 2019 r. 

 
 
Część A. 
Działalność statutowa 
 
1. Funkcjonowanie Rady Osiedla 

1.1. Liczba wybranych radnych:              15 

1.2. Liczba radnych obecnie:               15  

1.3. Liczba przeprowadzonych posiedzeń rady:           13 

1.4. Liczba podjętych uchwał:                                           35 

        
 
2. Funkcjonowanie Zarządu Osiedla 

2.1. Liczba odbytych posiedzeń zarządu                            18 

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 
Rada Osiedla Żerniki ściśle współpracuje z seniorami zrzeszonymi w 
Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wrocław Fabryczna 
Koło nr 15 ponieważ z braku pomieszczenia nie ma możliwości 
utworzenia Klubu Seniora, by mógł prowadzić samodzielną działalność.  
Spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. 
Rumiankowej 34. Praca nasza skupia się głównie na organizowaniu 
imprez okolicznościowych, spotkań towarzyskich oraz wycieczek dla 
wszystkich chętnych. Rada Osiedla częściowo dofinansowuje tę 
działalność. 
W 2019 roku zorganizowano: 
< 5.I.2019 r. – kolędowanie wspólnie z seniorami sąsiedniego osiedla 
Jerzmanowo w ich sali osiedlowej 
< 19.I.2019 r. – zabawa karnawałowa na sali osiedlowej w Jerzmanowie 
wspólnie z mieszkańcami tego osiedla 
< 22.I.2019 r.  – spotkanie towarzyskie z okazji Dnia babci i Dziadka, 
występ dzieci z Przedszkola nr 69  
 



< 14.II.2019 r. – spotkanie integracyjne „Walentynki” 
< 8.III.2019 r. – spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Kobiet odbyło się w 
bardzo miłej atmosferze. Przy pięknie udekorowanej sali i stołach 
przygotowano poczęstunek z czekoladowa fontanną oraz ogromnym 
tortem. Zorganizowano wiele ciekawych konkursów, warsztaty 
malowanie ekologicznych toreb oraz można było sobie zrobić 
pamiątkowe zdjęcie, drukowane na miejscu. ,  
< 29-30-31 IIII. 2019 r.– wycieczka do Oliwy na koncert organowy w 
katedrze, do Gdyni zwiedzono miasto i port, Gdańska –Westerplatte, 
zabytki, Europejskie Centrum Solidarności, obóz zagłady Sztutowo, 
zamek w Malborku  
< 6.V.2019 r. – wycieczka do Głogowa w ramach Senioralnego Funduszu 
Wycieczkowego – Kolegiata WNMP blok koszarowy ratusza, udział w 
pokazach walk dawnych rycerzy z okazji Nocy Muzeum na Zamku 
książąt Głogowskich 
< 23.V.2019 r. – spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Matki  
< 27.VII.2019 r. – wycieczka do Oleśnicy – zamek, Bazylika św. Jana, 
muzeum, rynek Starego Miasta, do Trzebnicy – muzeum i Sanktuarium 
św. Jadwigi, do Marcinowa –zwiedzanie Muzeum Ludowego oraz 
biesiadowanie przy grillu z członkiem Zespołu Ludowego „Marciny” 
< 20-21-22.IX.2019 r.-wycieczka na trasie: Zamość zabytki –Lublin 
zamek ,obóz na Majdanku-Kielce- muzea Kadzielnia-Oblęgorek dworek 
H. Sienkiewicza -Dąb Bartek 
< 26.IX.2019 r. – Dni Seniora- spotkanie towarzyskie, konkursy zabawy, 
biesiada 
10.X.2019 r. – spotkanie urodzinowo integracyjne z okazji 90 urodzin 
mieszkanki P. Janiny Żurawińskiej, występ chóru osiedlowego, 
okazjonalny tort, poczęstunek 
< 7.XI.2019r. – wieczornica wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 
27 z okazji Święta Niepodległości , występ chóru, śpiewanie pieśni 
patriotycznych 
< 14.XI.2019 r. – koncert dla mieszkańców pt. Ziarna Pamięci w 
wykonaniu p. Laury Łącz z okazji Święta Niepodległości 
<  5.XII.2019 r. – spotkanie z Mikołajem, wręczenie paczek, poczęstunek 
<  19.XII.2019 r. – spotkanie opłatkowo wigilijne dla mieszkańców z 
łamaniem się opłatkiem, występ osiedlowego chóru, paczki, poczęstunek 
wigilijny, kolędowanie. 
Wycieczki i spotkania towarzyskie cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem,  uczestniczy w nich coraz więcej osób. 
 

B. Chór Osiedlowy „Żerniczanie” 
Chor Osiedlowy „Żerniczanie” powstał jesienią 2017 r. z grupy seniorów 
zainteresowanych wspólnym śpiewaniem. Aktualnie grupa 15 osób 
spotyka się w poniedziałki na 2 godziny. Są to osoby w wieku 60 – 80 lat 
o różnych umiejętnościach wokalnych. Dzięki spotkaniom, ćwiczeniom, 
wspólnym występom chór integruje seniorów. Jednocześnie buduje 



lokalną tożsamość poprzez udział w uroczystościach osiedlowych, 
kościelnych czy festynach. 
Z pozyskanych dodatkowo środków finansowych zakupiono na potrzeby 
chóru sprzęt: projektor, duży ekran, skrzynię na kolumny, szale dla 
chórzystek oraz drobny sprzęt muzyczny 
W 2019 r. chór wystąpił: 
< 5.I.2019 r. –wspólne kolędowanie z mieszkańcami osiedla Jerzmanowo 
< 6.I.2019 r. – kolędy i pastorałki podczas mszy w kościele parafialny pw. 
Św. Wawrzyńca w Żernikach 
< 8.III.2019 r. – koncert dla mieszkanek osiedla z okazji Dnia Kobiet 
< 3.V.2019 r. – oprawa muzyczna mszy św. za Ojczyznę i Mieszkańców e 
kościele parafialnym w Żernikach 
< 1.VI.2019 r. – udział w festynie osiedlowym Rodzinny Dzień Dziecka 
< 9.VI.2019 r. – udział w VI Wrocławskim Festiwalu Chórów 
Osiedlowych pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia 
< 10.X.2019 r. – występ z okazji 90 urodzin seniorki mieszkanki Żernik 
pani Janiny Żurawińskiej 
< 19.X.2019 r. – występ z repertuarem pieśni S. Moniuszki dla seniorów 
na osiedlu Stabłowice 
7.XI.2019 r. – wspólne z seniorami śpiewanie pieśni patriotycznych z 
okazji Święta Niepodległości 
< 11.XI.2019 r. – oprawa muzyczna  w kościele parafialnym na mszy za 
Ojczyznę i Mieszkańców Żernik z okazji Święta Niepodległości oraz 
koncert pieśni patriotycznych po mszy 
< 19.XII.2019 r. – koncert kolęd i pastorałek na spotkaniu opłatkowym 
dla Mieszkańców Żernik, wspólne kolędowanie. 

  
C. Sport na Żernikach 

Rok 2019 można uznać za bardzo udany pod względem rozwoju 
sportowego Osiedlowego Klubu Piłkarskiego Piast. Pierwsza drużyna 
Piasta z powodzeniem broniła honoru naszego osiedla, ale całego miasta 
na arenie dolnośląskiej. Już trzeci sezon jest w najwyższej lidze 
dolnośląskich seniorów. Są w nim również sportowcy z zagranicy. 
Osiedlowy klub Piłkarski Piast to także Dziecięca akademia piłkarska 
skupiająca pawie setkę dziewczynek i chłopców z Żernik oraz 
okolicznych osiedli. W Polowie roku utworzono drużynę Młodzików, 
która w rozgrywkach DZPN zajęła wysokie piąte miejsce w grupie. 
Najmłodsze dzieci toczą boje  w kategoriach Orlik, Żak i Skrzat. Rozwija 
się także infrastruktura na boisku przy ul. Osinieckiej: powiększono 
pomieszczenia socjalne i szatnie, zbudowano wieżę służącą za stanowisko 
medialno – spikerskie oraz rozpoczęto budowę nowego boiska. Dzięki 
zaangażowaniu działaczy społeczników OKSP sport na Żernikach rozwija 
się dynamicznie, mieszkańcy integrują się i miło spędzają wolny czas. 

D. Rodzinny Dzień Dziecka – festyn  osiedlowy 
W tym roku ze względu na istniejącą sytuację w oświacie Dyrekcja ZSP 
nr przy ul. Rumiankowej 34 oraz Rada Rodziców  SP 27  zdecydowali, że 



nie będą organizować festynu z okazji Dnia Dziecka. Z Dyrektor 
Przedszkola 69 ustaliliśmy, że z tej okazji rada osiedla zapłaci za występ 
Teatrzyku Kropa oraz zabawę dla przedszkolaków. Festyn Rodzinny 
Dzień Dziecka odbył się 1.VI.2019 r. na terenie obok restauracji „Orle 
Gniazdo” przy ul. Przybyły należącym do p. A. Biska, który przygotował 
ognisko i zakupił dla dzieci kiełbaski, które sami smażyli. Była to 
dodatkowa atrakcja ciesząca się dużym powodzeniem. Duże kolejki 
ustawiały się tez do dmuchanych urządzeń rekreacyjno – zabawowych. 
Do końca festynu korzystano z malowania twarzy, tatuaży, warkoczyków,  
czy balonowego  zoo. zorganizowano zabawy, konkursy zręcznościowe 
dla całych rodzin. Wręczono nagrody i upominki dla uczestników. Dom 
Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Objazdowej przygotował 
stoisko z ciastami, napojami oraz pracami wykonanymi przez dziewczęta 
na zajęciach terapeutycznych. Dodatkową atrakcją był kiermasz gier i 
zabawek oraz stanowiska rodzinnego mini golfa. Restauracja „Orle 
Gniazdo” serwowała smaczne przekąski z grilla. Mieszkańców jak 
zwykle dowoziła z całego osiedla kolejka turystyczna „Ciuchcia”. 
Wystąpił też Osiedlowy Chór Seniorów Żerniczanie z repertuarem pieśni 
S. Moniuszki oraz z pieśniami ludowymi i biesiadnymi. Bardzo udaną 
częścią tej imprezy było połączenia z Turniejem Sportowym, każdy mógł 
znaleźć dla siebie coś interesującego. 

E. Kino Plenerowe 
W ramach Funduszu Czasu Wolnego Rada Osiedla Żerniki zrealizowała 
trzy seanse kina plenerowego: 
< 19.VI.2019 r. na polanie pomiędzy ulicami Żernicką, a Objazdową 
prezentowany był film familijny „Przygoda Nelly”. Uczestniczyło ok. 100 
osób, organizatorzy udostępnili 30 leżaków, a także darmowe napoje oraz 
poczęstunek w postaci owoców, słodyczy i popcornu. 
<  24.VII.2019 r. w tym samym miejscu, co pierwszy seans wyświetlony 
został film „Biuro Detektywistyczne Lassego Mai”. Około 80 
uczestników otrzymało podobny poczęstunek jak w czasie pierwszego 
seansu. 
W przypadku dwóch pierwszych seansów RO uzyskała wsparcie Parafii 
Św. Wawrzyńca we Wrocławiu , która bezpłatnie umożliwiła podłączenie 
do zasilania elektrycznego. 
< 31.VII.2019 r. na terenie boiska OLKS Piast Żerniki odbył się trzeci 
seans, wykorzystane zostały trybuny dla kibiców. Projekcja filmu „Jestem 
William” poprzedzona  została wydarzeniami sportowymi trwającymi od 
południa . Dla najmłodszych dzieci dostępne były dmuchane zjeżdżalnie. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatny poczęstunek: napoje, popcorn, 
przekąski, słodycze oraz grillowaną kiełbasę. W tym wydarzeniu wzięło 
udział około 200 osób. 
 
 
 



F. Petycja w sprawie budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego przy ul. 
Rumiankowej 53 
O remont budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego przy ul. 
Rumiankowej 53 w Żernikach Rada Osiedla występowała już w 2014 r., 
kiedy to zaczęły pokazywać się pierwsze oznaki wymagające remontu. 
Jednak z braku środków finansowych na jego przeprowadzenie 
dostawaliśmy odpowiedź odmowną z uzasadnieniem, że stan budynku nie 
zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Starania nasze ponawialiśmy 
wielokrotnie. Stan techniczny budynku pogarszał się z każdym rokiem, 
ale mimo spotkań, oględzin zmiany decyzji nie było. Jesienią 2019 r. rada 
osiedla wspólnie z mieszkańcami podjęła decyzję o zbieraniu podpisów 
pod petycją skierowaną do wiceprezydenta Pana Sebastiana Lorenca o 
remont budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego przy ul. Rumiankowej 
53. Dnia 3.X.2019 r. przekazano 730 podpisów oraz kilkadziesiąt zdjęć 
przedstawiających aktualny stan techniczny budynku. Do końca 2019 r. 
nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie. 

  
 
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 działań 
społecznych. Pozyskano dodatkowo  49 100,- zł 
 
<  Wanda Wawro – Dzień Kobiet na wesoło – 4 000,- zł 
< Irena Rymaszewska- Piknik Żernicki, czyli Rodzinny Dzień Dziecka –5 000,- 
zł 
<  Michał Garstka – Sportowe Żerniki 2019 – 4 000,- zł 
<  Irena Rymaszewska – Działania Seniorów – 7 500,- zł 
< Michał Garstka – Kino Plenerowe - fundusz czasu wolnego – 10 000,- zł 
<  Irena Rymaszewska – Senioralny Fundusz Wycieczkowy  –5 000,- zł 
<   Irena Rymaszewska – Chór Osiedlowy „ Żerniczanie” – 5 600,- zł 
<  Irena Rymaszewska - Mikołajki dla dzieci z ZSP n10 – 1 600,- zł 
<  Irena Rymaszewska –Spotkanie wigilijne dla mieszkańców – 5 250,- zł 
<  Irena Rymaszewska – Doposażenie Rady Osiedla – 1 600,- 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 
To, że działamy na osiedlu zawdzięczamy Dyrekcji ZSP nr 10.Udostępniono 
nam nieduże pomieszczenie / mimo ciasnoty w szkole /na siedzibę. Do naszej 
dyspozycji mamy potrzebne pomieszczenia oraz wyposażenie, by móc 
realizować statutowe zadania. W szkole spotyka się zarząd osiedla, rada, chór, 



seniorzy. Wspólnie z Radą Pedagogiczną Szkoły 27 i Przedszkola 69 oraz 
Radami Rodziców organizujemy festyny , konkursy czy różnego rodzaju 
imprezy okolicznościowe. Takie działania integrują środowisko od 
przedszkolaków po seniorów, uczą szacunku i zrozumienia drugiego człowieka.  
< 22.I.2019 r. dzieci z Przedszkola nr 69 wystąpili dla babć i dziadków z okazji 
ich święta 
< 1.VI.2019 r. rada osiedla opłaciła za występ Teatrzyku Kropa i zabawę dla 
dzieci z Przedszkola 69 z okazji Dnia Dziecka 
< 7.XI.2019 z okazji Święta Niepodległości uczniowie na wieczornicy 
przedstawili program słowno-muzyczny oraz wspólnie z seniorami śpiewali 
pieśni patriotyczne.  
< 6.XII.2019 r. Mikołaj wręczył od rady osiedla przedszkolakom i klasom I-III 
słodycze oraz opłacił za występ Teatrzyku „Kropa” w Przedszkolu nr 69. 
 
< Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Koło nr 15 zrzesza obecnie około 80 członków. Wspólnie organizujemy 
imprezy okolicznościowe, spotkania towarzyskie i wycieczki. Wielokrotnie 
uczestniczyliśmy w bezpłatnej dystrybucji soków, owoców, warzyw oraz innych 
produktów spożywczych z banku żywności przeznaczonych dla seniorów 
naszego osiedla. 
 
<  Klub Sportowy Piast Żerniki 
Ze sportowcami naszego osiedla współpracujemy od wielu lat. Na terenie boiska 
sportowego przy ulicy Osinieckiej 9 organizujemy pikniki osiedlowe: 
< 31.VIII.2019 r. – na boisku OLKS Piast Żerniki odbył się seans Kina 
Plenerowego sfinansowany z Funduszu Czasu Wolnego. Film pt.”Jestem 
William” wyświetlono z wykorzystaniem trybun dla kibiców. Projekcja 
poprzedzona została wydarzeniami sportowymi jak: mecz IV ligi między 
Piastem Żerniki, a GKS Mirków, oraz turniejami sportowymi w siatkówkę, 
badmintona oraz boule. Dla najmłodszych dzieci dostępne były dmuchane 
zjeżdżalnie. Wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatny poczęstunek składający się 
z napojów, popcornu, przekąsek, słodyczy oraz grillowej kiełbasy. 
< 26.X.2019 r. rada osiedla opłaciła wyjazd I drużyny OLKS Piast Żerniki na 
mecz o mistrzostwo IV ligi dolnośląskiej w Świdnicy z Polonią Stal Świdnica  
 
< Sponsorzy 
W działaniach  rady osiedla pomagają sponsorzy, z którymi nawiązaliśmy 
wieloletnią współpracę. Przy organizacji festynów, pikników, imprez 
okolicznościowych wśród wielu wyróżnić należy : 
 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BISEK – Adam Bisek, które od wielu lat 
bezpłatnie służy nam terenem, prądem, wodą, sponsorowaniem atrakcji, 
pomieszczeniami na terenie przy ul. Przybyły podczas festynów 
 - Państwo Małgorzata i Krzysztof Chwastek właściciele sklepu przy ul. 
Zagłoby. Na wszystkie spotkania i imprezy okolicznościowe seniorów od wielu 
lat przekazują słodycze na poczęstunek.  
 



< Współpraca zachodnich osiedli Wrocławia 
W 2017 r. nawiązano współpracę między zachodnimi osiedlami Wrocławia 
polegającą na informacji oraz wspólnych działaniach mających na celu poprawę 
jakości życia sąsiadujących osiedli oraz integrację mieszkańców. 
W 2019 r. odbyły się spotkania: 
<  05.I.2019 r. -  wspólne kolędowanie z mieszkańcami Osiedla Jerzmanowo w 
siedzibie rady osiedla przy ul. Jerzmanowskiej. 
< 17.I.2019 r. – w Leśnicy dotyczące obwodnicy Leśnicy, komunikacji 
zbiorowej, czystości rzeki Ługowiny, wsparcia projektów WBO, współpraca z 
radnymi RMW 
<  19.I.2019 r. – zabawa karnawałowo integracyjna  z seniorami Jerzmanowa na 
ich sali osiedlowej. 
< 6.III.2019 r. – spotkanie przedstawicieli Porozumienia Wrocław Zachód w 
WPI sprawie budowy Obwodnicy Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej 
<  21.III.2019 r. – w Praczach Odrzańskich dotyczyło obwodnicy Leśnicy, alei 
Stabłowickiej, rzeka Ługowina, komunikacja 
<  12.VI.2019 r. – spotkanie w Radzie Osiedla Maślice dot. reformy osiedli, 
ekologii i zieleni, nowe WPI oraz budżet 
< 19.X.2019 r. – na Stabłowicach występ chóru osiedlowego Żerniczanie na 
spotkaniu integracyjnym z seniorami  z koncertem pieśni S. Moniuszki 
 
6. Informacja o realizacji inwestycji miejskich na Osiedlu: 
6.1. Ile wniosków (i jakich) dotyczących inwestycji na terenie Osiedla zgłosił  

samorząd: 
Złożono wniosek: 
- o budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Żernicka – Szczecińska – Płaska 
- o przyznanie lokalu przy ul. Żernickiej 219 na siedzibę rady osiedla oraz jego 

remont 
- o remont lokalu Przychodni Lekarza Rodzinnego przy ul. Rumiankowej 53

  
6.2. Które ze złożonych wniosków przyjęto do realizacji: 

 < Wniosek o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Żernicka – Płaska 

– Szczecińska zrealizowano budując tymczasową sygnalizację świetlną 

< Lokal przy ul. Żernickiej 219 został przyznany na siedzibę rady osiedla, 

opracowano projekt remontu , uzyskano pozwolenia na budowę oraz 

zabezpieczono fundusze na jego remont. 

< Budynek  Przychodni Lekarza Rodzinnego nie będzie remontowany z powodu 

braku finansów. 7.X.2019 r. rada osiedla złożyła petycję z podpisami 730 

pacjentów i mieszkańców Żernik do wiceprezydenta Sebastiana Lorenca. 

Czekamy na jej rozpatrzenie.  



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: 
Nie składano wniosków o przyznanie środków na wspieranie tzw. inicjatyw 

lokalnych. 

Na sesji ROŻ w dniu 10 września 2019 r. radni zdecydowali zarekomendować 

następujące projekty WBO: 

< projekt osiedlowy nr 167 – Żeby boisko było blisko 

< projekt ponad osiedlowy nr 250 – Plac zabaw w Parku Tysiąclecia-

Średniowieczny Wrocław 

6.4. Ile ze złożonych wniosków uzyskało finansowanie i jakie są to wnioski: 
Projekt nr 167 uzyskał 1010 głosów i niestety nie został wybrany do realizacji. 
Natomiast projekt nr 250 zlokalizowany w pobliskim parku Tysiąclecia uzyskał 
2918 głosów i został wybrany do realizacji. 
Rada Osiedla brała czynny udział w promowaniu obydwu projektów poprzez 
publikację na stronie internetowej, profilu FB, roznoszeniu ulotek, a także 
wieszaniu plakatów. Niestety zmiany zasad WBO 2019 uniemożliwiły 
głosowanie papierowe na osiedlu, co wyeliminowało dużą część mieszkańców. 
Inną niekorzystną zmianą w zasadach WBO, była likwidacja rejonów, utrudniła 
w dużym stopniu wygranie projektów zlokalizowanych na mniejszych 
osiedlach. 
W dniu 12 grudnia 2019 r. oddany został do użytku Żernicki park Sportu i 
Rekreacji zrealizowany w ramach trzech projektów WBO z lat 2017 i 2018. 
Realizacja parku spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców, którzy 
przyglądali się zarówno jego budowie, jak również bardzo chętnie odwiedzają to 
miejsce, mimo zimowej pory. Radni RO Żerniki aktywnie uczestniczyli 
zarówno przy przygotowaniu projektów WBO, ich promocji, projektowaniu 
oraz jego odbiorze. 
 
 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. Rady Osiedli – pozytywna 
4. Zarząd Zieleni Miejskiej – pozytywna 
5. Ekosystem Sp. z o. o. – pozytywna 



6. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – pozytywna 
7. Biuro Rozwoju Wrocławia – pozytywna 
8. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – pozytywna 
9. Zarząd Zasobu Komunalnego – pozytywna 
10. Wydział Inwestycji Miejskich – pozytywna 
11. Straż Miejska – pozytywna.  
Rada Osiedla Żerniki 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 

< dnia 8.XII.2018 r. Rada Osiedla podejmuje Uchwałę nr XXI/91/18 w 
sprawie wystąpienia do ZZK o przeznaczenie lokalu po sklepie przy ul. 
Żernickiej 219 na siedzibę Rady Osiedla Żerniki oraz Stworzenie Centrum 
Aktywności Lokalnej 
< 29.XI.2019 r. ZZK w odpowiedzi nie wnosi zastrzeżeń, co do 
przeznaczenia w/w lokalu na siedzibę rady osiedla 
<  6.XII.2019 r. WCRS występuje o oszacowanie i zabezpieczenie kosztów 
remontu na 2020 r. 
< 17.I.2020 r. inf. WIM o dokonaniu wizji lokalnej i zaplanowaniu 
wykonania dokumentacji projektowej remontu w 2019 r. 
< 14.II.2019 r. szkic lokalu, przejęcie przez radę osiedla 
< 15.IV.2019 r. spotkanie w WIM dot. koncepcji zagospodarowania lokalu 
< 24.IV.2019 r. spotkanie w WIM , przedstawienie przez projektanta 
poprawionej koncepcji 
< 1.VII.2019 r. inf. WCRS o zmianie lokalizacji kotłowni 
< 14.VII.2019 r. spotkanie w WIM dot. propozycji projektowej oraz 
wyposażenia siedziby 
< Do końca grudnia zakończono opracowanie dokumentacji technicznej oraz 
uzyskano pozwolenie na budowę i zabezpieczono fundusze na realizację 
remontu w 2020 r. 

 


