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Rzeszów, dnia 7 Lipca 2020 

 

Protokół nr 6 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

 

DATA I GODZ. ZEBRANIA 07.07.2020 godz. 18:30 

MIEJSCE ZEBRANIA Osiedlowy Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43 A  

OPIS ZEBRANIA Obecnych na zebraniu dziewięcioro członków ROP w tym 
przewodniczący, zastępca i kierownik ODK pani A. Małecka 
Zaakceptowany porządek zebrania: 
1. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych 

przyznanych na organizację „Dni Osiedla Pobitno” w wysokości 12 tys. zł. 

2. Aktualne sprawy Osiedla Pobitno 

 

Ad 1. Po dyskusji i zapoznaniu się z rozporządzeniem nr 5/2020   
Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury z dn. 22.01.2020  Rzeszów, 
w sprawie trybu, zasad realizacji i rozliczenia wydarzeń 
organizowanych w ramach dni osiedla, finansowanych ze środków 
Rzeszowskiego Domu Kultury i bieżącymi ograniczeniami wynikłych 
z pandemii, jednogłośnie podjęto uchwałę o rezygnacji z organizacji 
„Dni osiedla” w roku 2020 i o zmianie przeznaczenia środków 
finansowych przyznanych na ich organizację.  
Propozycje zdarzeń do finansowania w przedmiotowej uchwale 
zgodnie z cytowanym rozporządzeniem to: 

a) Zakup gry „piłkarzyki” – 2 tys. zł, 
b) Zakup drobnego sprzętu sportowego do tenisa stołowego, 

(Organizacja, po wakacjach w obowiązującym reżimie 
sanitarnym – turnieju  tenisa stołowego i turnieju mistrza 
gry  w „piłkarzyki” dla dzieci , 1,5 tys. zł, 

c) Zakup nagród (zabezpieczenie organizacji planowanych 
turniejów) w tym dyplomy, puchary, drobne nagrody 
rzeczowe – 2 tys. zł, 

d) Zakup strojów sportowych do turnieju piłki nożnej, 
siatkowej czy koszykówki. – 2,5 tys. zł, 

e) Zabawa integracyjna – 4 tys. zł. 
 
Ad 2. Przewodniczący ROP, pan Wiesław Ziemiński zrelacjonował 
działania w okresie marzec (od ostatniego posiedzenia RO) – lipiec 
’20: swoje osobiste i pisemne interwencje w sprawach: 
- placu zabaw  przy ul Kurpiowskiej, 
- nasadzeniu drzew wzdłuż ul. Wojska Polskiego, 
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- świateł odblaskowych na przejściu przy SP 12, 
- terminu robót odcinka drogi ul. Polna (od kapliczki) do bramy 
cmentarza (Borek), 
W sprawach różnych: 
- dyskutowano o zainicjowaniu organizacji jednodniowych 
wycieczek turystycznych w Bieszczady, 
- o trudnej współpracy/rozmowach z prezesem Hartbex-u w 
sprawie uciążliwej reklamy świetlnej, 
 
Rada Osiedla Pobitno zwraca się z gorącą prośbą, aby wszystkie 
ważne dla Państwa problemy zarówno małe, jak i duże  dotyczące  
naszego Osiedla zgłaszać: 

1. osobiście na cyklicznych zebraniach ROP,  po przedłożeniu   
problemu na piśmie, 

2. pisemnie na adresy mailowe  ROP – dane na stronie 
www.pobitnorzeszow.pl  
 

Pisemne  zgłoszenie problemu  ułatwia  nam  interwencję  w 
stosownych instytucjach.   
 
 
 
Zapraszamy serdecznie na następne spotkanie ROP w sierpniu.   

http://www.pobitnorzeszow.pl/

