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Rzeszów, dnia 2 luty 2022 

 

Protokół nr 24 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I 
GODZ. 

ZEBRANIA 

02.02.2022 godz. 18:30 

MIEJSCE 
ZEBRANIA 

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43 A  

OPIS 
ZEBRANIA 

Obecnych na zebraniu sześcioro członków ROP, przedstawicielka ODK i dwoje mieszkańców 

Osiedla, (wg listy obecności w załączeniu). 

Przyjęto porządek spotkania 

 z rozszerzeniem o punkt IV 7. w brzmieniu: „informacja o piśmie dotyczącym „zawrotki” na 

ul. Lwowskiej”: 

 
 

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

Nieobecni byli przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji. 

Ad. I Pani Anna Małecka (Osiedlowy Dom Kultury) przekazała informację o otrzymaniu 

dotacji w kwocie 12 tys. zł na organizację imprezy plenerowej. Wstępnie 

przedyskutowano przeznaczenie tej kwoty na „Dni osiedla” i zaproponowano termin: 

ostatnia sobota czerwca br.   W okresie ferii zajęcia półkolonii odbywać się będą w filii 

RDK Mieszka 1. Natomiast w ODK Pobitno w czasie ferii planuje się organizację 

turnieju tenisa stołowego i gry „piłkarzykami” w dniach 18 i 25 lutego (piątki)  w godz. 

17-20 – pełne informacje ukażą się na stronie www ODK. We środy organizowane są 

warsztaty plastyczne 

 

Ad. IV Przewodniczący z członkiem Rady Osiedla w Zarządzie Zieleni Miejskiej otrzymali 

informację 

1. o doposażenia placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej w siłownię na wolnym powietrzu, 

2. o harmonogramie budowy „parku kieszonkowego”. 
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Załącznik: Lista Obecności 

 

Sporządziły – Grażyna Groszek 
i Anna Podłaszczyk  
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3. Skierowano pismo do MPWiK w sprawie udrożnienia studzienek deszczowo-

kanalizacyjnych w ciągu ul. Traugutta. 

4. Przewodniczący poinformował o prowadzonych rozmowach w urzędzie Miasta w 

sprawie modernizacji/naprawy części ul. Traugutta w kierunku ul. Dworaka (schodki). 

Mieszkanka Osiedla zgłosiła pomoc, w formie zbierania podpisów poparcia 

mieszkańców Osiedla  dla tej inicjatywy. 

5. „Dni osiedla” omówiono w punkcie I. 

6. Zrezygnowano z organizacji Zabawy Karnawałowej. 

7. Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie projekt „zawrotki” na ul. Lwowskiej 

opracowany przez Miejski Zarząd Dróg. 

 

Ad. V. Zgłoszono sprawy do załatwienia/interwencji: 

Mieszkaniec Osiedla zgłosił prośbę o  nadzór przez Straż Miejską okolic i placu zabaw przy 

ul. Macha – niepokoi się spotkaniami grupy młodzieży o agresywnym zachowaniu.  

Wiceprzewodniczący Rady zasygnalizował brak zainteresowania Policji bezpieczeństwem 

Osiedla (nie widać posterunkowego na obchodach terenu osiedla).  

 

 

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

miesiąca) 

  


