
RADA OSIEDLA POBITNO nr XII 
ul. Konfederatów Barskich 43 A 

35-321 Rzeszów 

 www.pobitnorzeszow.pl 

 

   

            

Rzeszów, dnia 4 sierpnia 2021 

 

Protokół nr 18 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I GODZ. ZEBRANIA 04.08.2021 godz. 18:30 

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

OPIS ZEBRANIA Obecnych na zebraniu pięcioro członków ROP i dwoje 

mieszkańców osiedla wg listy obecności w załączeniu 

Przyjęto porządek spotkania: 
 

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

  1. Dni Osiedla - 11 września 2021 

II Straż Miejska - Pan Norbert Trzuskowski 

III Policja - Pan Damian Urban 

IV Bieżące informacje 

  1. informacje dotyczące działki przy ul. Gajowa - Szczytowa 

  2. R.B.O. - zgłoszone tematy 

  - modernizacja fragmentu ul. Traugutta (schodki) 

  - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Os. Pobitno 

  3. informacja w sprawie spotkania Komisji Porządku Publicznego 

z przewodniczącymi Rzeszowskich Rad Osiedli 

  4. informacja w sprawie odpowiedzi dotyczącej uznania za pomnik 

przyrody drzewa z gatunku głóg jednoszyjkowy 

  5. wniosek mieszkańców ul. Na Skały dotyczący postawienia 

znaków drogowych  ograniczających parkowanie samochodów 

  6. wniosek mieszkańców ul. Na Skały dotyczący funkcjonowania 

placu targowego przy ul. Dworaka 

V  Spotkanie robocze R.O. 

  1. informacja dotycząca placu (parkingu) przy ul. Kurpiowskiej 

  2. informacja dotycząca zagospodarowania Kopca Konfederatów  

Barskich. 

VI Dyskusja, sprawy różne 
 

 

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

 

W zebraniu nie uczestniczyli  przedstawiciele ODK, Straży 

Miejskiej i Policji. 

Spotkanie rozpoczęto od punktu IV. 

Ad IV Przewodniczący RO potwierdził termin organizacji „Dni 

Osiedla „Pobitno”  w dniu 11 września br. 

Ad1. Sprawy własnościowe w toku. 
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Ad 2. RO zgłosiła zadania w kategorii II-giej i III-ciej zgodnie  

z tematem w porządku spotkania. 

Ad3. Przewodniczący poinformował o wnioskach ze spotkania  

Komisji Porządku Publicznego z przewodniczącymi Rzeszowskich 

Rad Osiedli – do najważniejszych należą wnioski o: 

 a) wydzielenie w budżecie miasta tzw. Funduszu Osiedlowego, jako 

narzędzia umożliwiającego skuteczne działanie Rad Osiedli na rzecz 

podnoszenia jakości życia mieszkańców, w miejscu ich 

zamieszkania; 

 b) wprowadzenie zasady informowania Rad Osiedli o planowanych 

działaniach na terenie poszczególnych osiedli, np. przez Wydział 

Geodezji, Wydział Architektury, Biura Gospodarki Mieniem itp. 

(sprawach sprzedaży, zamiany działek, wydawanie WZ, pozwoleń na 

budowę, planowane inwestycje, remonty). 

Wszystkie wnioski ze spotkania można znaleźć na naszej stronie 

www.pobitnorzeszow.pl 

Ad4. Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Miasta, informujące o  nie 

uznaniu  głogu jednoszyjkowego za pomnik przyrody, ze względu 

na jego chorobę. 

Ad 5 i 6 Rada Osiedla Pobitno popiera pismo do Miejskiego 

Zarządu Dróg mieszkańców przy ulicy Na Skały w sprawie  

postawienia znaków drogowych z tablicą ograniczającą 

parkowanie samochodów (dotyczy giełdy przy ul. Dworaka), 

Ograniczenia prędkości na ul. Morawskiego-to droga lokalna  

i obowiązuje prędkość do 20 km/godz., ewentualne usytuowania 

wysepki ograniczającej prędkość.  

 

  Ad VI.  

Ponownie zgłoszono sprawę bezpieczeństwa przejścia dla pieszych 

od ul. Polnej w kierunku ul. Konfederatów Barskich – patrz 

protokół z 02.06.2021. 

Zgłoszono wniosek o wystąpienie do Miejskiego Zarządu Dróg 

zainstalowania progu zwalniającego na ul. Polnej w kierunku do ul. 

Morgowa (do kapliczki).  

    

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  we wrześniu 

2021 roku. (pierwsza środa miesiąca) 

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 
 

 

 

  


