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Rzeszów, dnia 4 Marca 2020 

 

Protokół nr 5 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

 

DATA I GODZ. ZEBRANIA 04.03.2020 godz. 18:30 

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

OPIS ZEBRANIA Zaakceptowany porządek zebrania: 
1. Pani Anna Małecka - informacje dotyczące Osiedlowego Domu Kultury  

    i związanych z tym imprez 

2. Straż Miejska - Pan Konrad Fiołek - informacje, zapytania 

3. Dzielnicowy - Pan Damian Urban - informacje, zapytania 

4. Bieżące informacje dotyczące Os. Pobitno 

  - zmiana trasy autobusu nr 11 

   - znak "ZAKAZ POSTOJU" - ul. Mazurska - odp. M.Z.D. 

   - znak "ZAKAZ POSTOJU" - ul. Wyżynna - odp. M.Z.D. 

   - znak "ZAKAZ POSTOJU" - ul. Małopolska - ponownie przedyskutować 

   - naprawa ul. Polnej - odp. M.Z.D.  

   -  ogólne informacje nt. Dni Osiedla 

   - ogólne informacje nt. wycieczki do Lwowa 

5. Wolne wnioski 

6. Dyskusja 

SPOTKANIE ROBOCZE RADY OSIEDLA 

1. Dni Osiedla – szczegóły 

- proponowane atrakcje 

- przydzielenie zadań 

- sponsoring 

- zaproszenia 

2. Wycieczka do Lwowa – szczegóły 

3. Rzeszowski Budżet Obywatelski 

4. Omówienie zasad współpracy pomiędzy członkami R.O. 

 
Ad 1. Pani Kierownik ODK – usprawiedliwiona  nieobecność. 
Ad 2. i 3.  Na zebraniu obecni byli pan K. Fołek (Straż  Miejska) i pan 
D. Urban (Dzielnicowy) – omówiono bieżące problemy porządku i 
bezpieczeństwa na Osiedlu. Ustnie zgłoszono incydent o 
przebijanych wkrętami oponach w samochodach na ulicach 
Kurpiowska i Bałtycka.      
Ad 4. Przewodniczący Pan Wiesław Ziemiński poinformował o: 
- cyklu spotkań pomiędzy  Zakładem Transportu Miejskiego, 
przedstawicielami Urzędu Miasta, Rad Osiedli i osób 
zainteresowanych w sprawie możliwości zmian tras autobusów 
komunikacji miejskiej, w tym linii nr 11. (sprawa w toku) 
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…………………………………………………………………  
Sporządził – Członek Rady Osiedla Pobitno, 
Grażyna Groszek 
 

 
 

 
 

………………………………………………………………… 
Sporządził – Sekretarz Rady Osiedla Pobitno, 
Alicja Geroń-Sierżęga 
 

 

 

- ustawieniu znaków „zakaz postoju” na ul. Mazurska i  ul. Wyżynna 
ROP wystosowała pisma w tej sprawie - otrzymano od Miejskiego 
Zarządu Dróg odpowiedź negatywną. 
-  ustawieniu znaku „zakaz postoju” na ul. Małopolska.     
Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że część mieszkańców jest 
za ustawieniem znaku, część mieszkańców jest przeciwna. 
Zaproponowano aby gospodarz bloku przy ul. Małopolska 2 
przeprowadził ankietę wśród mieszkańców w tej sprawie. Zależnie 
od jej wyników  ROP  podejmie decyzję  o  ewentualnej pisemnej 
interwencji w MZD. 
-  uzyskano pozytywną odpowiedź od MZD o naprawie fragmentu 
ul. Polnej, gdzie jest obniżenie terenu i podczas ulewy tworzy się 
rozlewisko. 
- przedyskutowano formę i treść pism do potencjalnych sponsorów 
dotyczących Dni Osiedla, 
-  ROP, decyzją Rady Miasta Rzeszowa, otrzymała dodatkowe 
dofinansowanie swej działalności w kwocie 3 tys. zł. 
- otrzymano trzy oferty na dwudniową wycieczkę do Lwowa, po 
akceptacji jednej z nich podamy kwotę i termin rozpoczęcia 
zapisów.    
 
Na spotkaniu roboczym w gronie członków rady przedyskutowano 
następujące sprawy: 
- Dni Osiedla-dyskusja robocza, 
- szczegółowo oferty organizacji dwudniowej wycieczki do Lwowa, 
- stanowiska ROP dotyczącego parkingu przy ul. Ciepłowniczej dla 
odpadów. Odrębny komunikat Przewodniczącego.  
- propozycji zadań Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 
2021.  
 
Zapraszamy serdecznie na następne spotkanie ROP w kwietniu.   


