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Rzeszów, dnia 5 Sierpnia 2020 

 

Protokół nr 7 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I GODZ. ZEBRANIA 05.08.2020 godz. 18:30 

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

OPIS ZEBRANIA Obecnych na zebraniu siedmioro członków ROP w tym 
przewodniczący i dwóch zastępców. Obecnych było dwoje 
mieszkańców osiedla. 
Nieobecni byli zaproszeni: 
- Pni Anna Małecka - kierownik Osiedlowego Domu Kultury, 
- Straż Miejska - Pan Konrad Fołta, 
- Policja-  dzielnicowy Pan Damian Urban, 
Przewodniczący rady zaproponował poniższy porządek spotkania, który 
został zaakceptowany : 
1. Odwołanie "Dni Osiedla Pobitno" – uzasadnienie, 
2. Pismo do Dyrektorki Rzeszowskiego Domu Kultury w sprawie 
zagospodarowania środków przeznaczonych na organizację "Dni Osiedla 
Pobitno", 
3. Pismo do Zarządu Zieleni Miejskiej odnośnie nasadzenia drzew wzdłuż 
ulicy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, 
4. Pismo do Zarządu Zieleni Miejskiej odnośnie doposażenia placu zabaw 
przy ul. Kurpiowskiej, 
5. Informacje dotyczące remontu ul. Polnej, oraz zamontowania 
sygnalizacji świetlnej (w pasie drogowym) na ul. Lwowskiej przy Szkole 
Podstawowej nr 12, 
6. Odpowiedzi Zarządu Zieleni Miejskiej dotyczącego punktów 3-5, 
7. Informacja nt. uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Rzeszowa, 
8. Dyskusja. 

W sprawach różnych (roboczo): 
a) organizacja wycieczki w Bieszczady lub na Ukrainę, 
b) propozycje inwestycji na osiedlu Pobitno-strategia dzielnicy, 
c) wolne wnioski  

Ad 1.i 2. Przewodniczący ROP Wiesław Ziemiński przeczytał i 
omówił pisma dotyczące  „Dni Osiedla Pobitno” zawierające uchwałę o 
rezygnacji z organizacji przedmiotowego zdarzenia kulturalnego i prośby 
do Pani Dyrektor  Rzeszowskiego Domu Kultury  w sprawie 
zagospodarowania środków przeznaczonych na organizację "Dni Osiedla 
Pobitno" na inne zdarzenia (nasza propozycja w poprzednim protokole z 
dn. 07.07.2020).  
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Ad. 3-6. Przewodniczący zrelacjonował ustnie pisma dotyczące 
punktów 3, 4 i 5, oraz przeczytał odpowiedź Zarządu Zieleni Miejskiej    
- pozytywna (skan pisma dostępny na stronie 
www.pobitnorzeszow.pl), 
Ad. 7. Przewodniczący poinformował o Obwieszczeniu Prezydenta 
m. Rzeszowa  w sprawie …..przystąpienia do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków……. - skan obwieszczenia dostępny na naszej 
stronie jw. 

Termin składania wniosków do 30.09.2020. Z  uwagi na krótki 
termin składania propozycji Rada Osiedla zwraca się do 
mieszkańców osiedla o zgłaszanie przedmiotowych wniosków: 

a) pisemnie w siedzibie  Osiedlowy Dom Kultury, ul. 
Konfederatów Barskich 43 A , 

b) mailowo czy telefonicznie Przewodniczącemu ROP (dane 
podane na naszej stronie) 

Rada Osiedla Pobitno zbiorczo złoży wnioski pod wskazany adres 
obwieszczenia.  
Ad. 8 
- W dyskusji Mieszkanka osiedla zasygnalizowała sprawę 
wyremontowania przejścia ulicą Traugutta w kierunku giełdy – 
uporządkowanie terenu, wybudowanie schodków. 
Zaproponowano aby ROP zgłosił to zadanie do projektu budżetu  
Rzeszowa w roku 2021. 
- Zgłoszono potrzebę wylania dywanika asfaltowego na ulicy 
Podhalańskiej. 
- Zgłoszono konieczność zainstalowania na terenie osiedla 
bankomatu. 
- Analizowano zorganizowanie wycieczki w Bieszczady w opcjach; 1-
dniowa czy 2-dniowa i na Roztocze - 2-dniowa. 
- Przewodniczący Rady Osiedla Pobitno, dzieląc się informacjami o 
pracy innych Rad Osiedla w Rzeszowie, zaproponował aby każda 
dyskusja, która dotyczy miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego odbywała się w obecności trzech stron: Urzędu m. 
Rzeszowa, mieszkańców którego dotyczy plan i inwestora. To 
powinien być standard zarówno konsultacji Urzędu m. Rzeszowa i 
Inwestora z mieszkańcami Osiedla. 
  
      
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.   

http://www.pobitnorzeszow.pl/
http://www.pobitnorzeszow.pl/
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Załącznik: Lista Obecności 

 

 
 
…………………………………………………………………  
Sporządził – Członek Rady Osiedla Pobitno, 
Grażyna Groszek 
 

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

 

Zapraszamy serdecznie na następne spotkanie ROP we wrześniu.   


