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Rzeszów, dnia 7 października 2020 

 

Protokół nr 9 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I GODZ. ZEBRANIA 07.10.2020 godz. 18:30 

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

OPIS ZEBRANIA Obecnych na zebraniu dziewięcioro członków ROP w tym przewodniczący i 
zastępcy. Obecnych było ośmioro mieszkańców osiedla. 
Przyjęto porządek spotkania: 
I. - Pani Anna Małecka - informacje dotyczące O.D.K. 
   - Straż Miejska - Pan Konrad Fołta 
   - Policja - Pan Damian Urban 
 
II. INFORMACJE 
 
1. Remont ul. Polnej 
2. Miejsca postojowe na ul. Kurpiowskiej 
3. Próg zwalniający na ul. Na Skały 
4. Zakończenie prac przy przejściu dla pieszych na ul. 
Kurpiowskiej 
5. Zawrotka na ul. Lwowskiej 
6. Ul. Podhalańska - właściciel M.Z.B.M. 
7. Wycieczka w Bieszczady - informacje 
8. Zakup "piłkarzyków" do gry z funduszu 
przeznaczonego na organizację Dni Osiedla Pobitno 
9. Zakup strojów piłkarskich z funduszu przeznaczonego 
na organizację Dni Osiedla Pobitno 
10. Nasadzenie drzew wzdłuż ul. Żołnierzy I Armii 
Wojska Polskiego 
11. Budżet Obywatelski - zbieranie podpisów poparcia 
12. Dyskusja, wolne wnioski 
 
III. ZEBRANIE ROBOCZE RADY OSIEDLA 
 
1. Zabawa integracyjna - omówienie zasad 
2. Dodatkowe spotkanie integracyjne dla mieszkańców 
Osiedla Pobitno 
3. Wolne wnioski 
 
Ad. I.  
- Kierownik ODK Pani Małecka poinformowała o złożeniu wniosków-
tematów do Rzeszowskiego  Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.. 
Dyskutowano temat podrzucania śmieci przy pojemnikach przy ODK. 
Uzgodniono z poparciem obecnych mieszkańców Osiedla, że ODK i Straż 
Miejska wystąpią z pismem do właściciela pojemników o ich usunięcie z 
otoczenia ODK. 
- Obecnych było dwóch przedstawicieli Straży Miejskiej. Przewodniczący 
ROP zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie utrzymania porządku 
przez właściciela posesji przy SP 12. 
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Mieszkaniec Osiedla zwrócił się z ustną prośbą do Straży Miejskiej o pomoc 
w przywróceniu porządku przy ul. Na Wzgórzu, działka 96, dzikie wysypisko 
śmieci. Zgłosił problem zasadzania dzikich drzew w granicy posesji co jest 
ze szkodą dla współsąsiada!       
-  Pan Dzielnicowy  usprawiedliwił swoją nieobecność na zebraniu. 
 
Ad.II. 
Ad. 1. Przewodniczący poinformował o zakończeniu remontu ul. Polnej. 
Ad. 2. W odpowiedzi  na pismo o miejsca parkingowe przy ul. 
Kurpiowskiej otrzymano odpowiedź z MZD, że w przyszłym roku będą  
wybudowane dodatkowe miejsca parkingowe  (przy zbiornikach). 
Ad. 3. Jest zgoda służb miejskich na zainstalowanie progu zwalniającego 
na ul. Na Skały (w pobliżu restauracji) – należy uzgodnić lokalizację progu. 
Ad. 4. Przewodniczący poinformował o zakończeniu prac w tym rejonie . 
Ad. 5. Nie ma zgody mieszkańców ul. Szkolnej (złożono protest) o 
usytuowaniu zawrotki w okolicy SP 12 na ulicy Lwowskiej przed 
cmentarzem. Koronny argument to ogromne natężenie ruchu, 
zagrażające bezpieczeństwu, na ul. Szkolnej w wyniku nadmiernego 
używania skrótu przez samochody. 
Ad. 6. Rada Osiedla skieruje pismo w sprawie remontu ul. Podhalańskiej 
do właściciela terenu, czyli Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 
Ad. 7. Można jeszcze się zapisać na wycieczkę w Bieszczady (wycieczka  w 
dn. 17-18. 10. 2020). 
Ad. 8. Zakupiono „piłkarzyki”. Można grać w ODK w godzinach otwarcia 
domu kultury. 
Ad. 9. Wniosek o zakup  strojów sportowych w realizacji przetargowej. 
Ad. 10. Będzie dosadzanie drzew wzdłuż ul. Żołnierzy I Armii Wojska 
Polskiego.   
Ad. 11.  Rada Osiedla zgłosiła trzy wnioski do Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2021 r., w kategoriach: 
I-sza:  wybudowanie boiska w Załężu, 
II- ga: naprawa i uporządkowanie ścieżki  łączącej ul. Traugutta z ul. 
Dworaka (do giełdy na Dworaka), 
III-cia: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.  
Wnioski przeszły weryfikację formalną w urzędzie  miasta! 
 
Głosowanie odbędzie się drogą internetową w dniach 23 
października - 2 listopada br. 
Apel do mieszkańców o poparcie swoim głosem  wniosków Rady 
Osiedla – im więcej głosów tym większa szansa otrzymania dotacji 
na zaproponowane zadania do realizacji  w 2021 r. w ramach 
Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
 
Ad. 12. W dyskusji: 
 Mieszkaniec osiedla poprosił o interwencje w sprawie :  
a) usytuowania w „starym miejscu” słupa ogłoszeniowego przy 

odremontowanej ul. Załęskiej, 
b) naprawy kratki ściekowej (zagrożenie bezpieczeństwa dla rowerów i 

pieszych), 
c) usunięcie zeschniętego drzewa naprzeciwko przystanku dla 

wsiadających przy  ul. Załęskiej, 
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Załącznik: Lista Obecności 

 

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

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

 

d) doposażenie przystanku dla wysiadających przy ul. Załęska-ul. Modra 
w kosz na śmieci, tabliczkę z harmonogramem kursów autobusów, 
wiatę. 

- zwrócono się do przedstawicieli Straży Miejskiej o interwencję w 
sprawie łamania przepisów przez parkujących przy linii ciągłej przy ul. 
Załęskiej po lewej stronie w kierunku północnym.  
- Mieszkaniec  zgłosił problem z wadliwie naprawioną ul. Pogodną, która 
po deszczu jest nieprzejezdna. 
- Grupa mieszkańców zgłosiła problem niszczenia dojazdu do działek i 
posesji okolicy ulicy Pogodnej przez dziki. Prośba do Straży Miejskiej i 
ROP o pomoc w tej sprawie. W konkluzji zaproponowano pisemne 
zgłoszenie tej sprawy do Straży Miejskiej i  Rady Osiedla Pobitno z 
precyzyjnym określeniem rejonu-ulice, działki, posesje itp.- pustoszonego 
przez dziki. 
- Zgłoszono problem braku oświetlenia ulicach Na Stoku, Nizinna ….- 
próbę rozwiązania problemu podjęła poprzednia Rada Osiedla. Prowadził 
ją członek ROP Pan Kunysz. Propozycja Przewodniczącego ROP o 
dostarczenie, na następne spotkanie, dokumentacji w tej sprawie. 
 
Ad. III. 
    
    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  listopadzie.   


