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Rzeszów, dnia 2 grudnia 2020 

 

Protokół nr 11 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I GODZ. ZEBRANIA 02.12.2020 godz. 18:30 

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

OPIS ZEBRANIA Obecni na zebraniu: siedmioro członków ROP i Pan Konrad Fołta 

 

Przyjęto porządek spotkania: 

1. Pani Anna Małecka - sprawy dotyczące O. D. K. 

2. Straż Miejska - Pan Konrad Fołta 

3. Policja - Pan Damian Urban 

4. Podsumowanie działalności Rady Osiedla w 2020 roku 

  a) inwestycje: 

   - ul. Załęska – modernizacja-budowa chodnika, poszerzenie ulicy, 

nowa nawierzchnia, przyłącza kanalizacyjne, rowy 

   - ul. Kurpiowska - przejście dla pieszych 

   - ul. Polna – modernizacja nowa nawierzchnia 

   - plac zabaw - ul. Kurpiowska 

   - ul. Lwowska - światła odblaskowe koło S.P. nr 12 

  b) imprezy kulturalne: 

   - zabawa karnawałowa – luty ’20, 

   - wycieczka w Bieszczady – październik ’20. 

  c) inne sprawy: 

   - likwidacja pojemników koło O.D.K. 

   - nasadzenie drzew przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 

   - zakup "piłkarzyków" i strojów sportowych 

   - sprawy porządkowe na osiedlu 

  d) podsumowanie działań dotyczących Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego roku 2021. 

5. Wstępny i ogólny plan działań w roku 2021.  

6. Dyskusja i wolne wnioski. 

 

Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym (maseczki i odległość). 

 

Ad 1. Na zebraniu Rady nie było Pani Kierownik  O. D. K. 

Przekazano sprawę zaproszenia członka ROP do Komisji 

Konkursowej na zdjęcie osiedla Pobitno –„Pobitno w obiektywie”  

w ramach programu 640-lecie Pobitna. Radę Osiedla Pobitno 

reprezentować będzie wiceprzewodniczący Pan Waldemar 

Tokarski. 

Ad. 2. Zgłoszono sprawę Panu Fołta (staż miejska): przesunięcie 

banera na parkanie przedszkola u zbiegu ulic Polna-Morgowa  

w celu polepszenia widoczności  dla zmotoryzowanych   

i bezpieczeństwa pieszych. 
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Załącznik: Lista Obecności 

 

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

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

 

Ad. 3. Na zebraniu nie był obecny Pan dzielnicowy. 

Ad. 4. Przewodniczący Pan Wiesław Ziemiński podsumował 

najważniejsze sprawy/przedsięwzięcia roku 2020, które zostały 

zrealizowane. I tak w podpunkcie: 

a) były to inwestycje;  

b) były to imprezy kulturalne; 

c) inne sprawy:  a) zgodnie z wyszczególnieniem w porządku 

spotkania w tym pozostałą kwotę na działalność bieżącą Rady 

Osiedla, ok. 600 zł, przeznaczyć na opłatę trzech banerów 

reklamujących nasza stronę internetową i zakup materiałów 

biurowych.  

 

Nie udało się – po dwóch interwencjach- „wygasić” reklamy 

Hartbex-u. 

 

Ad. 5. Do realizacji/dokończenia w przyszłym roku pozostały:  

a) dosadzenie drzew wzdłuż ul. Żołnierzy I Armii Wojska 

Polskiego, 

b) starania w zapisaniu w budżecie m. Rzeszowa w roku 2021 

wykonanie/rewitalizacja połączenia ul. Traugutta z ul. 

Dworaka, 

c) przypilnowanie postawienia wiaty i kosza na śmieci na 

przystanku dla wysiadających przy ul. Załęskiej. 

 

Ad. 6. Rozpoczęto dyskusję nad planem działań w 2021 i tu apel 

do mieszkańców Osiedla o zgłaszanie tematów do 

realizacji.  

 

          

    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 już w Nowym 

2021 Roku, w styczniu.   

http://www.pobitnorzeszow.pl/

