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Rzeszów, dnia 27 lipca 2022 

 

Protokół nr 29 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I 
GODZ. 

ZEBRANIA 

27.07.2022 godz. 18:30 

MIEJSCE 
ZEBRANIA 

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43 A  

OPIS 
ZEBRANIA 

Obecnych na zebraniu troje członków ROP, oraz czworo 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. Podsumowanie imprezy z okazji „Dni Osiedla Pobitno” 

2. Informacje dotyczące wykonania oświetlenia na ulicach: „Na Stoku”, „Na 

Wzgórzu”, „Wąwozowa” i „Wyżynna” 

3. Informacja M. Z. D. dotycząca naprawy ul. „Spółdzielczej” i ul. „Pogodnej” 

oraz utwardzenia ul. „Macha” 

4. Informacja dotycząca ustawienia dodatkowych pojemników na śmieci oraz 

na psie zanieczyszczenia 

5. Informacja dotycząca zgłoszonych propozycji do „Budżetu Obywatelskiego” 

6. Propozycja zorganizowania spotkania integracyjnego dla mieszkańców 

osiedla Pobitno 

7. Otwarcie „Parku Kieszonkowego” przy ul. „Kurpiowskiej” .  

V. Dyskusja, sprawy różne 

Nieobecni byli przedstawiciele Straży Miejskiej i Dzielnicowy. 

Spotkanie rozpoczęto od punktu: 

I. Pani Małecka, kierownik  O. D. K., krótko omówiła przebieg „Dni 

Osiedla Pobitno”. Szacuje się, że w imprezie uczestniczyło ponad 450 

osób. Koszt imprezy wyniósł 11 986 zł. W ocenie uczestników uznano 

imprezę za udaną. Padła propozycja aby w przyszłości w celu 

usprawnienia przebiegu „zabezpieczyć” dyżurnych/porządkowych z 

identyfikatorami imprezy. 
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Pani Kierownik zaprosila mieszkańców osiedla na „Piknik dla dzieci- Letnia 

akademia” w dniu 5 sierpnia br.  w godz. 17-19:30 przy  ul. Kurpiowskiej 

(parking). Zwrociła się do członków rady o pomoc w przygotowaniu placu. Na 

stronie  O. D. K. więcej informacji. 

Ad IV.  

1. Przewodniczący podziękował członkom  rady za pomoc w organizacji „Dni 

Osiedla Pobitno”. 

2. W dyskusji z obecnymi mieszkańcami ulic „Na Stoku”, „Na Wzgórzu”, 

„Wąwozowa” i „Wyżynna” podjęto decyzję, że Rada wystapi z wnioskiem o 

sfinansowanie w ramach budżetu w 2023 roku wykonanie oświetlenia na 

przedniotowych ulicach (priorytet).  

3. Z informacji pisemnej uzyskanej od Miejskiego Zarządu Dróg uzupełniono 

ubytki w jezdni  ulic „Spółdzielczej” i „Pogodnej”, natomiast ulica Macha 

będzie utwardzana materiałami z odzysku. Padła propozycja aby 

wyasfaltowanie ulicy Macha zgłosić do finansowania w budżecie 2023 roku. 

4. Rada wystąpi z pismem o ustawienie koszy na śmiecie i pojemniki na  psie 

zanieczyszczenia przy ulicy Morgowa w kierunku wschodnim od ulicy 

Cienista (wsparcie osiedla Wilkowyja), przy Domu Pomocy Społecznej (ul. 

Załęska), róg ulic Morgowa-Kurpiowska. 

5. Prosimy w wsparcie mieszkańców w głosowaniu na nasze wnioski do 

Budżetu Obywatelskiego 2022 w: 

II-giej kategorii – remont schodków ulicy Traugutta w kierunku ulicy 

Dworaka, 

III-ciej kategorii – spotkania integracyjne mieszkańców Osiedla. 

6. Rada osiedla proponuje 1-dniowy wyjazd integracyjny dla mieszkańców  

osiedla Pobitno we wrześniu br. – współfinansowany przez środki piniężne 

przyznane na działalność Rady Osiedla w br. Informacje bieżące na naszej 

stronie www.pobitnorzeszow.pl 

7.  Park Kieszonkowy już udostępniono mieszkańcom Osiedla. Uroczyste 

otwarcie z Włodarzami miasta planuje się we wrześniu br. 

Ad. V.   

a) Powraca problem z dzikami w okolicach ulic „Na Stoku”, „Na Wzgórzu”, 

„Wąwozowa” i „Wyżynna”. Propozycja o wystosowanie pisma do 

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa miasta Rzeszowa o pomoc w 

stymulacji nadmiernej aktywności dzików. 

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 

http://www.pobitnorzeszow.pl/
http://www.pobitnorzeszow.pl/
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Załącznik: Lista Obecności 

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

 
 
 

 

 

Pisemne zgłoszenie problemu ułatwia nam interwencję/pomoc w stosownych 

instytucjach. 

 

Zapraszamy serdecznie na następne spotkanie ROP we wrzesniu 2022 roku. 

(pierwsza środa miesiąca) 

  


