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Rzeszów, dnia 6 kwiecień 2022 

 

Protokół nr 26 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I 
GODZ. 

ZEBRANIA 

06.04.2022 godz. 18:30 

MIEJSCE 
ZEBRANIA 

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43 A  

OPIS 
ZEBRANIA 

Obecnych na zebraniu troje członków ROP, przedstawicielka ODK i Dzielnicowy oraz 

troje mieszkańców Osiedla (wg listy obecności w załączeniu). 

Przyjęto porządek spotkania 

 

I. Pani Anna Małecka – spawy związane z O. D. K. 

II. Straż Miejska 

III. Dzielnicowy – Pan Damian Urban 

IV. Bieżące informacje: 

1. Informacja dotycząca ” Parku Kieszonkowego ” przy ul. Kurpiowskiej 

2. Informacja dotycząca przedłużenia ul. Ogrodowej 

3. Informacja dotycząca spotkania przewodniczących rzeszowskich Rad Osiedli 

V. Dyskusja, sprawy różne 

VI. Spotkanie robocze Rady Osiedla 
 

Nieobecny był przedstawiciel Straży Miejskiej. 

 

Ad. I. W zastępstwie Pani Anny Małeckiej (Osiedlowy Dom Kultury) Pani Magdalena 

Pocałuń-Dydycz  zaprosiła na uroczyste spotkanie odsłonięcia murala w ODK w 

dniu 28 kwietnia (czwartek) br., które połączone będzie z wystawą o osiedlu 

Pobitno, krótkim wykładem pracownika Uniwersytetu Rzeszowskiego i 

wspomnieniami mieszkańców Osiedla. Temat prelekcji pracownika URz i godzinę 

spotkania podane będą na stronie Osiedlowego Domu Kultury. 

Ad. III. Zgłoszono do Pana Dzielnicowego prośbę o wzmożone patrole w okolicy przejścia 

ulic Mazurska-Lwowska oraz w ciągu ulic Traugutta-Na Skały, gdzie nagminnie 

łamany jest przepis ograniczenia prędkości do 20 km/godz. 

Pan Dzielnicowy wyjaśnił, że nie ma możliwości zmiany znaku zakazu wjazdu 

samochodom w ciąg ulic Traugutta-Na Skały powyżej 2,5 tony oraz  zamontowania 

fotoradaru na ul. Traugutta. 

Mieszkaniec ul. Traugutta 19 proponuje zamontowanie progu zwalniającego w jego 

okolicy.  Rada Osiedla popiera ten postulat i będzie o to zabiegać. 

 

Ad. IV. 

1. Przewodniczacy przekazał informację o terminie rozpoczęcia robót przez Miejski 

Zarząd Zieleni „Parku kieszonkowego” przy ul. Kurpiowskiej. Po zakończeniu 
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prac przez MPWiK będziemy mieć na osiedlu jeden z sześciu takich parków w 

Rzeszowie. 

2. Biuro Rozwoju Miasta poinformowało naszego przedstawiciela, że nie podejmie 

działań mających na celu przedłużenie ul. Ogrodowej od ul.Traugutta do ul. 

Konfederatów Barskich. 

3. Przewodniczący poinformował o rozpoczęciu działań Przewodniczących rad 

osiedli m. Rzeszowa o wydzielenie z budżetu miasta puli środków finansowych 

pozostajacych wyłącznie w dyspozycji Rad Osiedla. Toczą się rozmowy 

z prawnikami w tej sprawie. 

Ad. V.  

- Przypominamy mieszkańcom Osiedla Pobitno o obowiązku złożenia 

deklaracji źródła ciepła do 30 czerwca 2022. Deklaracje możemy złożyć w 

formie papierowej w Urzędzie Miasta (Wydział Ochrony Środowiska, Rynek 

7) – formularz do pobrania w internecie, lub „on line” przez internet na 

stronie www.zone.gunb.gov.pl 

- Mieszkaniec osiedla zgłosił, ponownie prośbę o poprawę dojazdu do placu zabaw 

przy ul. Macha. Pogarszający się stan przedmiotowego dojazdu spowodowany jest 

nadmierną eksploatacją tego odcinka przez, prawdopodobnie, ciężki sprzęt 

używany przez mieszkańców posesji sąsiadujących z placem zabaw. Rada Osiedla 

nie dysponuje środkami pieniężnymi na realizację tego zadania. Ze swojej strony 

poprzemy pismo mieszkańców ulicy Macha do Miejskiego Zarzadu Dróg o 

poprawienie tego dojazdu. 

 

- Mieszkanka osiedla, która zgłosiła sprawę przedłużenia ul. Ogrodowej ponowiła 

prośbę o wsparcie w tej sprawie. Przekazała informację, że toczy się sprawa w 

sądzie o nielegalne zagrodzenia terenu miejskiego. Zatem, po uregulowaniu 

sprawy sądowej powrócimy do tematu. 

 

 

 

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

miesiąca) 

  


