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Rzeszów, dnia 1 grudnia 2021 

 

Protokół nr 22 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I 
GODZ. 

ZEBRANIA 

01.12.2021 godz. 18:30 

MIEJSCE 
ZEBRANIA 

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43 A  

OPIS 
ZEBRANIA 

Obecnych na zebraniu pięcioro członków ROP i mieszkaniec Osiedla, (wg listy obecności w 

załączeniu.) 

Przyjęto porządek spotkania: 
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Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym (maseczki i odległość). 

 

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele ODK, Straży Miejskiej. Nieobecny był 

przedstawiciel Policji. 

Ad. I. Pani Anna Małecka (Osiedlowy Dom Kultury) przekazała, że ODK pracuje w 

normalnym trybie. Są wolne miejsca na warsztaty świąteczne (florystyka) informacja na 

stronie ODK. Finansowo ODK wydał przyznane finanse, rozliczył i zamknął 2021 rok. 

 

Ad. II. Rada Osiedla wystosowała prośbę do Straży Miejskiej o interwencję w sprawie 

przycięcia gałęzi w rejonie działki 1320 obr. 218. 

 

Ad. IV. 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych o: 

 

1. zrealizowaniu przez Zarząd Zieleni Miejskiej zadań, o które zabiegaliśmy: 

    

-  zostały nasadzone drzewa przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, 

- postawiono dwa kosze przy zbiegu al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - ul. Polna, 

-  częściowo przycięto gałęzie drzew przy ul. Szkolnej (działka 1320), dalsze przycięcie jest 

w gestii właściciela działki. 

 

2.  zrealizowaniu przez  Miejski Zarząd Dróg  zadań, o które zabiegaliśmy: 

 

-  zamontowany  został próg zwalniający na ul. Polnej, 

- zamontowany  został ekran dźwiękochłonny na rogu ul. Morgowa - al. Żołnierzy I Armii 

Wojska Polskiego. 

- Rada Osiedla otrzymała decyzję odmowną dotyczącą zamontowania progu zwalniającego 

na ul. Morawskiego z powodu uwarunkowań technicznych. 

 

3.  spotkaniu ze Skarbnikiem UMR w sprawie utworzenia Funduszu Osiedlowego, toczą się 

prace nad forma prawną funduszu; 

 

 4. ujęciu w budżecie m. Rzeszowa w 2022 roku następujących zadań do realizacji na osiedlu 

Pobitno: 

a)  Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w 

wysokości 45258 zł, 

  b) Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji nr 90 do ul. Cienistej w kwocie 

1 140 000 zł, 

  c) Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich w   

wysokości 1 000 000 zł, 

  d)  Modernizacja placu zabaw  przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, 

ul. Mazurska 19  w kwocie 192 620 zł, 

  e) Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Kurpiowskiej w wysokości 500 000 zł. 

 

Rada Osiedla Pobitno z przykrością stwierdza, że w budżecie Miasta i Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na 2022 r. nie zostało zapisane zadanie inwestycyjne „Przebudowa 

Ronda Pobitno”. Z informacji jaką uzyskaliśmy w Urzędzie, inwestycja priorytetowa dla 

naszego Osiedla nie znalazła się w planach Miasta  z powodu braku środków finansowych 

na rozpoczęcie prac. (Jest dokumentacja oraz pozwolenie na budowę, brakuje środków 
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Załącznik: Lista Obecności 

 

Sporządziły – Grażyna Groszek 
i Anna Podłaszczyk  
(członkini Rady Osiedla Pobitno) 

 
 
 

 

 

 

zewnętrznych z nowej perspektywy unijnej, budowa planowana  jest na 2 lata, szacowany 

koszt 200 mln PLN.) 

 

5. Rada Osiedla Pobitno wystąpiła z pismem do Pana Prezydenta m. Rzeszowa i poparła 

pismo mieszkańców w sprawie wykonania „zawrotki” w pasie drogowym ul. 

Lwowskiej – przedmiotowe pismo na naszej stronie www.pobitnorzeszow.pl. 

 

6. Z przyjemnością Rada  Osiedla Pobitno informuje o udanym spotkaniu integracyjnym 

w dniu 20 listopada br. w ODK – w zabawie uczestniczyło 50 osób. 

 

7. Rada Osiedla Pobitno wyraziła zgodę na zakup ze środków Rady szklanek, filiżanek 

dla ODK na bieżącą i przyszłą działalność. 

 

Ad. V. Zgłoszono sprawy do załatwienia/interwencji: 

 

- do Straży Miejskiej i Policji problem przekraczaniem prędkości na ulicach Traugutta, 

Morawskiego i na Skały i podjęcie odpowiednich działań, 

 - ustawienie znaku zakazu zatrzymywania i postoju przy Żabce, róg ulic Morgowa-Mazurska, 

 - przeczyszczenie kanalizacji deszczowej na ul. Traugutta, 

 - oznaczenie prędkości na jezdni ul. Traugutta. 

 

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. 

 

Było to ostatnie spotkanie Rady Osiedla Pobitno w tym roku kalendarzowym. 

Dziękujemy mieszkańcom Osiedla za zgłaszanie i wsparcie w rozwiązywaniu bieżących 

problemów oraz za zgłaszanie inicjatyw do realizacji w przyszłości. 
 

 

 

Zapraszamy serdecznie na następne spotkanie ROP już w styczniu 2022 roku. (pierwsza środa 

miesiąca) 
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