RADA OSIEDLA POBITNO nr XII
ul. Konfederatów Barskich 43 A
35-321 Rzeszów
www.pobitnorzeszow.pl

Rzeszów, dnia 2 czerwca 2021

Protokół nr 16 z zebrania Rady Osiedla Pobitno
DATA I GODZ. ZEBRANIA

02.06.2021 godz. 18:30

MIEJSCE ZEBRANIA

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43 A

OPIS ZEBRANIA

Obecnych na zebraniu: sześcioro członków ROP i dwoje
mieszkańców 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. Bieżące informacje
1. Nowe informacje dotyczące "Kopca Konfederatów
Barskich"
2. Nowe informacje dotyczące przebudowy "Ronda
Pobitno"
3. Sadzenie drzew wzdłuż ul. Żołnierzy I Armii Wojska
Polskiego
4. Aktywne Osiedle - wycieczka rowerowa 06. czerwca
2021 r. (jeśli dopisze pogoda)
5. Dni Osiedla Pobitno - wstępne ustalenia
V. Dyskusja, sprawy różne

Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym (maseczki i odległość).
Ad I. Kierowniczka O.D.K. – urlop, przekazała przez
Przewodniczącego prośbę o wyznaczenie terminu „Dni Osiedla
Pobitno” po 4 września br. Zaproponowano 11 września br.
Ad II. i III. Nieobecni byli przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej
– bez usprawiedliwienia.
Ad IV.
1. Są dobre wiadomości o zagospodarowaniu prawego brzegu
Wisłoka, w tym "Kopca Konfederatów Barskich"- Biuro
Gospodarki Mieniem posiada finanse na wykup trzech
działek: w przepadku jednej właściciel wyraził zgodę na
sprzedaż, z dwoma pozostałymi - prowadzone są rozmowy.
2. Łącznik drogowy ulic Kurpiowska-Żołnierzy I Armii Wojska
Polskiego, będzie realizowany przy inwestycji przebudowy
"Ronda Pobitno" w 2022 roku.
3. Nasadzono tylko 14 szt. drzew przy ul. Żołnierzy I Armii
Wojska Polskiego. Rada Osiedla czyni starania, aby ze
środków z naszej działalności zakupić dodatkowe drzewka i
nasadzić je w 2022 roku.
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4. „Aktywne Pobitno” - wspólna wycieczka rowerowa rusza
06.06.2021 (niedziela) start o godzinie 16 z przed O.D.K.
5. Zaproponowano w dyskusji punktu I. – 11 września br.
V. – Przewodniczący zasygnalizował sprawę nielegalnej giełdy
samochodowej (zgłoszenie słowne mieszkańca osiedla) na
placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Kurpiowskiej – sprawa
została zgłoszona do Straży Miejskiej i Policji.
- wiceprzewodniczący zgłosił problem związany z brakiem
widoczności dla pieszych i kierowców na przejściu od ul.
Polnej w kierunku ul. Konfederatów Barskich. Wnioskujemy
aby usunąć po jednym przęśle ekranowym z obu stron
skrzyżowania i przenieść je w kierunku ronda Kuronia – Rada
Osiedla wystosuje pismo w tej sprawie do komisji Rady Miasta
zajmującej się bezpieczeństwem w Rzeszowie.
- poparto pismo mieszkańców do Zarządu Zieleni Miejskiej w
sprawie przycięcia gałęzi dwóch drzew morwowych w granicy
pasa drogowego przy ul. Polnej.
Sprzątamy nasze osiedle w dniu 3 lipca br. – okolice Skotni
Wszystkich chętnych zapraszamy na godz. 10 kolo ODK
„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.
Zapraszamy serdecznie na następne spotkanie ROP w lipcu 2021
roku. (pierwsza środa miesiąca)

Załącznik: Lista Obecności
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Sporządził – Członek Rady Osiedla Pobitno,
Grażyna Groszek

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

