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Rzeszów, dnia 5 maja 2021 

 

Protokół nr 15 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I GODZ. ZEBRANIA 05.05.2021 godz. 18:30 

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

OPIS ZEBRANIA Obecnych na zebraniu: Pani Małecka, sześcioro członków ROP  

i mieszkaniec osiedla wg listy obecności w załączeniu 

Przyjęto porządek spotkania: 

I) Pani Anna Małecka - sprawy związane z O.D.K. 

II) Straż Miejska - pan Norbert Trzuskowski. 

III) Policja - pan Damian Urban. 

IV)  Informacje bieżące: 

        1. Informacje na temat zagospodarowania prawego brzegu 

Wisłoka, w tym  "Kopca Konfederatów Barskich", 

 

        2. Dni Osiedla - ewentualne imprezy zastępcze, 

      3. Akcja "Sprzątamy nasze osiedle" – szczegóły, 

      4. Akcja "Aktywne Pobitno" – szczegóły, 

      5. Informacja na temat pism dotyczących osiedla Pobitno. 

V) Dyskusja, wolne wnioski. 

 

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

Ad I) Kierowniczka O.D.K. poinformowała o zmianie dyrektora na 

stanowisku Rzeszowskiego Domu Kultury w związku odejściem 

urzędującej Pani Dyrektor na emeryturę. Obecnie pełniącym 

obowiązki R. D. K. jest Pani Marzena Sygatura. 

Pani Małecka poinformowała, że w związku z obiecującymi 

prognozami opanowania pandemii jest szansa na wznowienie 

aktywności O.D.K. w okresie wakacyjnym w grupach 12-15 osób. 

Przyznana na 2021 r. kwota 12 tys. zł na działalność Rady Osiedla, 

będzie  po wznowieniu aktywności Rady Osiedla, przeznaczona na 

realizację zadania „Dni Osiedla”, w pierwszym lub drugim tygodniu 

września (4 lub 11 września „Dni Osiedla Pobitno”) 

Ad II) i III). Nieobecni byli przedstawiciele Policji i Straży 

Miejskiej. 
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Ad IV)  

1. Są dobre wieści o zadaniu: „… zagospodarowania prawego 

brzegu Wisłoka, w tym  "Kopca Konfederatów Barskich"- 

Biuro Gospodarki Mieniem obiecało znaleźć  środki 

finansowe na wykupienie działek obejmujące obszar „Kopca 

Konfederatów Barskich, a po wykupieniu działek,  będzie 

można przystąpić do realizacji planów zagospodarowania 

przestrzennego tego fragmentu, zgodnie z wolą i życzeniem 

mieszkańców Rzeszowa. 

2. Omówiono w punkcie I) w dyskusji z Panią Kierownik 

O.D.K. 

3. Zaproponowano aby w dniu 3 lipca br. w godzinach 9-11 

posprzątać okolice Skotni – szczegóły na naszej stronie 

www.pobitnorzeszow.pl 

4. Zaproponowano akcję „Aktywne Pobitno” - wspólną 

wycieczkę rowerową w dniu 06.06.2021 (niedziela) start  

o godzinie 16 z przed O.D.K. planie cyklicznie (co tydzień ) 

np. spacer, bieg itp. Czekamy na inne propozycje 

mieszkańców. 

5. Wystosowano pismo do Miejskiego Zarządu Dróg w 

Rzeszowie w sprawie ustanowienia miejsc parkingowych 

przy ulicy Kujawskiej, zaproponowano aby równolegle 

wystosować pismo w tej sprawie do Komisji Inwestycji 

Rady Miasta Rzeszowa. 

Ad V)  

a) V-ce przewodniczący ROP Pan Tokarski zaproponował poparcie 

przez ROP inicjatywy Okręgu Podkarpackiego Ligii Ochrony 

Przyrody w sprawie uznania jako pomnik przyrody Głogu 

Jednoszyjkowego na działce 690/5 obr. 207 (własność gminy 

Rzeszów) na co wyrażono jednogłośnie zgodę. 

 b) Poruszono sprawę poparcia kandydata na prezydenta miasta 

Rzeszowa. Poniżej stanowisko Rady Osiedla Pobitno: 

„Rada Osiedla Pobitno jednogłośnie zdecydowała o nie 

popieraniu żadnego Kandydata na Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

Reprezentujemy wszystkich mieszkańców Osiedla, niezależnie od 

poglądów i sympatii   politycznych, jesteśmy samorządem i dobro 

naszych mieszkańców jest naczelną zasadą naszego działania.  

Z radością przyjmiemy propozycję spotkania z nowo wybranym 

Prezydentem m. Rzeszowa.  Wtedy przedstawimy nasze 

propozycje rozwoju osiedla i oczekiwania  wobec  nowego 

Gospodarza”.           

 

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  w czerwcu 2021 

roku. (pierwsza środa miesiąca) 


