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

Rzeszów, dnia 7 lipca 2021

Protokół nr 17 z zebrania Rady Osiedla Pobitno
DATA I GODZ. ZEBRANIA

07.07.2021 godz. 18:30

MIEJSCE ZEBRANIA

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43 A

OPIS ZEBRANIA

Obecnych na zebraniu: ośmioro członków ROP i czworo
mieszkańców osiedla wg listy obecności w załączeniu
Przyjęto porządek spotkania:
Pani Anna Małecka – sprawy związane z O.D.K. , oraz
informacje dotyczące planowanych Dni Osiedla Pobitno.
2. Straż Miejska – Pan Norbert Trzuskowski
3. Policja – Pan Damian Urban
4. Bieżące informacje:
a) odpowiedź M.Z.D. dotycząca miejsc parkingowych przy
ul. Kurpiowskiej
b) odpowiedź M.Z.D. dotycząca modernizacji ul. Traugutta
(„schodki łączące ul. Traugutta z ul. Dworaka”)
c) odpowiedź Z.Z.M. dotycząca przycięcia drzewa przy ul. Polnej
d) Rzeszowski Budżet Obywatelski – informacja dotycząca uchwały
na 2022 r.
e) informacja z M.Z.D. dotycząca bocznej ul. Szkolnej
5. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.
1.

Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym (maseczki i odległość).
Ad 1. Kierowniczka O.D.K Pani Małecka przekazała informację
o konieczności podjęcia uchwały o organizacji „Dni Osiedla
Pobitno” i przygotowania kosztorysu imprezy do dnia 19 lipca br.
Podjęto uchwałę (jednogłośnie) o organizacji „Dni Osiedla
Pobitno” w dniu 11 września br., Miejsce: parking przy
ul. Kurpiowskiej, proponowany czas imprezy 15-22.
Ad 2. Obecnych było dwóch przedstawicieli Straży Miejskiej.
Poruszono następujące sprawy:
- uregulowanie statusu prawnego działki przylegającej do
przedszkola u zbiegu ulic Polna-Morgowa (dotychczas była
w dzierżawie, która wygasła) istnieje konieczność urzędowego
przypisania dzierżawionej działki jako mienie gminne.
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- zgłoszono problem parkowania na poboczu niedawno
wyremontowanej ul. Załęskiej, co skutkuje zagrożeniem
bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku - prośba
o interwencję Straży Miejskiej,
- podobny problem parkowania, blokowania chodnika,
uniemożliwienie płynnego przejazdu, występuje na odcinku ulicy
Konfederatów Barskich od przedłużenia dawnej ulicy Polnej
w kierunku zachodnim do zakrętu w kierunku Załęża. Propozycja
aby sprawę przedstawić na Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta
Rzeszowa, w celu postawienia na tych newralgicznych odcinkach
znaków drogowych zakazu zatrzymywania i postoju.
- poproszono przedstawicieli Straży Miejskiej o szczególną troskę
o teren u zbiegu ulic Mazurska-Kurpiowska, gdzie występuje
wybitne zaśmiecanie i dewastacja terenu.
ad. 3. Nie był obecny przedstawiciel Policji.
ad. 4.
a) Miejski Zarząd Dróg odpowiedział pismem, że miejsca
parkingowe przy ul. Kurpiowskiej to sprawa dewelopera
Hartbex i Spółdzielni Mieszkaniowej.
b) Miejski Zarząd Dróg odpowiedział pismem, że nie ma
możliwości renowacji schodków na odcinku koniec
ul. Traugutta w kierunku ul. Dworaka, argumentując
brakiem odpowiedniej szerokości pasa drogowego. Rada
Osiedla Pobitno będzie nadal zajmować się tym tematem,
aby zrealizować zadanie.
c) Miejski Zarząd Zieleni odpowiedział na pismo mieszkanki
osiedla Pobitno o przycięcie dwóch drzew morwowych przy
ul. Polnej, że to nie jest ich kompetencja.
d) Rusza następny nabór projektów do Rzeszowskiego Budżetu
Obywatelskiego, RBO, – termin zgłoszeń do 23.07.2021.
Prosimy mieszkańców osiedla o zgłaszanie zadań do
realizacji w programie RBO w roku 2022 (trzy kategorie).
Można to zrobić przez naszą stronę
www.pobitnorzeszow.pl, telefonicznie/mailowo do
członków zarządu ROP, lub przyjść i zgłosić za tydzień
w dn. 14.07.2021 o godz. 18:00 na spotkaniu w
Osiedlowym Domu Kultury.
e) Miejski Zarząd Dróg odpowiedział na pismo mieszkańców
zainteresowanych wybudowaniem drogi dojazdowej lokalnej
o symbolu 3KDL w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego ul. Traugutta, Bruna, Na Skały (boczna od
ul. Szkolnej). Budowa drogi nie będzie możliwa do czasu
uregulowania własności terenu na rzecz gminy m. Rzeszów
(są przeznaczone środki na wykup).
f) ad. 5. Poruszono problemy/sprawy:
- projektu parkingu przy cmentarzu Pobitno (realizacja zadania
podczas przebudowy ronda Pobitno),
- sprawy własnościowe działek za Szkołą Podstawową 12
w kierunku północnym ciągle w toku,
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- zgłoszono problem ze światłami na skrzyżowaniu ul. I Armii
Wojska Polskiego z ul. Konfederatów Barskich polegający na:
znaczącym skrócenie czasu świecenia zielonego światła
podczas wykonywania manewru lewoskrętu z ul. I Armii
Wojska Polskiego do ul. Konfederatów Barskich w godzinach
szczytu 14:30-15:30) oraz bardzo długiego czekania (ok. 20-30
min) na zjazd z tego skrzyżowania.
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 sierpniu 2021
roku. (pierwsza środa miesiąca)

Załącznik: Lista Obecności

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

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

