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Rzeszów, dnia 4 maja 2022 

 

Protokół nr 27 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I 
GODZ. 

ZEBRANIA 

04.05.2022 godz. 18:30 

MIEJSCE 
ZEBRANIA 

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43 A  

OPIS 
ZEBRANIA 

Obecnych na zebraniu sześcioro członków ROP, przedstawicielka ODK, Straż Miejska 

oraz ośmioro mieszkańców Osiedla (wg listy obecności w załączeniu). 

Przyjęto porządek spotkania: 

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

II. Straż Miejska 

III. Dzielnicowy – Pan Damian Urban 

IV. Bieżące informacje: 

1. Informacje dotyczące wykonania oświetlenia na ul. „Ogrodowej” 

2. Informacje dotyczące wykonania oświetlenia ul. „Na Wzgórzu” 

3. Naprawa ul. „Spółdzielczej” 

4. Informacja dot. zagospodarowania terenu za S.P. nr 12. 

5. Informacja dot. organizacji „Dni Osiedla Pobitno” 

V. Dyskusja – sprawy różne 

VI. Spotkanie robocze R. O. 

Nieobecny był Dzielnicowy 
 

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

Pocałuń-Dydycz krótko przedstawiła pisemną notatkę z otwarcia murala 

Arkadiusza Andrejko w dniu 28.04.2022. Obecnych było 40 osób, w tym 

przedstawiciele Rady Miasta, Rady Osiedla i mieszkańcy osiedla. 

Ad. II. Naszym opiekunem z ramienia Straży Miejskiej jest Pan Grzegorz Patrzyk-kontakt 

w sprawach osiedla do Straży Miejskiej pod numery telefonów  996 i 17 875 46 70. 

a) Poproszono Straż Miejską o szczególny nadzór i interwencje -  problem parkowania 

na chodniku przy  ulicy Załęskiej, niszczenia lewej strony (w kierunku północnym) 

ulicy Załęskiej przez samochody ciężarowe wjeżdżające na teren trwającej budowy 

budynku mieskalnego w tym rejonie. 

b) Straż Miejska poprosi o interwencję Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa m. 

Rzeszowa w sprawie zniszczenia przez dziki ścieżki w kierunku Kopca 

Konfederatów Barskich za Domem Opieki Społecznej, 

c) Poproszono Straż Miejską o pomoc w przygotowaniu (usunięciu parkujących 

samochodów) placu przy ul. Kurpiowskiej przed 25.06.2022, kiedy to planujemy 

„Dni osiedla”. 
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Ad. IV. 

1. Brak zgody Mieszkanki przy ul. Ogrodowej wstrzymał realizację wykonania 

oświetlenia przedmiotowej ulicy. Miejski Zarząd Dróg podjął działania w kierunku 

modernizacji obecnego projektu w celu pozytywnej realizacji zadania. 

2. Grupa mieszkańców ulic Na stoku, Wyżynna i Na Wzgórzu zwróciła się z prośbą 

o pomoc wykonania oświetlenia przedmiotowych ulic. W ożywionej dyskusji 

uzgodniono, że Rada Osiedla poprze pismo mieszkańców (33 domostwa) o 

wprowadzenie tego zadania w przyszłym roku do budżetu miasta. 

3. Rada Osiedla wystosuje pismo do Miejskiego Zarządu Dróg o naprawę ubytków w 

jezdni ul. Spółdzielczej. 

4.  Mieszkanka osiedla podczas wizyty u Prezydenta Miasta zwróciła się z propozycją 

zagospodarowania terenu za S.P. nr 12. Miasto nie może podjąć żadnej inicjatywy 

w tej sprawie bo nadal nieuregulowane są prawa własności działek wchodzących 

w obszar objęty zagospodarowaniem.Uzgodniono, że w obecnym stanie prawnym, 

możliwe jest wyburzenie starego budynku i wykonanie dojazdu do działek (ul. 

Gajowa). 

5. Dyskusję przeniesiono na spotkanie w czerwcu. 

 

Ad.V. Mieszkaniec osiedla zwrócil się z prośbą o informację dotyczącą wstrzymania 

budowy drogi ulicy Nadbrzeżnej. Na spotkaniu Rady Osiedla w czerwcu br, po 

zasięgnięciu informacji w Mieskim Zarządzie Dróg, przkażemy jaki jest stan 

aktualny realizacji tej inwestycji. 

 

 

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

miesiąca) 

  


