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Rzeszów, dnia 5 październia 2022 

 

Protokół nr 31 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I 
GODZ. 

ZEBRANIA 

05.10.2022 godz. 18:30 

MIEJSCE 
ZEBRANIA 

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43 A  

OPIS 
ZEBRANIA 

Obecnych na zebraniu sześcioro członków ROP, oraz dwóch mieszkańców Osiedla 

(wg listy obecności w załączeniu). Nieobecni byli przedstawiciele ODK, Straży 

Miejskiej i Dzielnicowy. 

Przyjęto porządek spotkania: 

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z działalnością Domu Kultury 

II. Straż Miejska 

III. Dzielnicowy – pan Damian Urban 

IV. Bieżące informacje dotyczące naszego osiedla: 

1. Budżet Obywatelski – mobilizacja – do 07. października 2022 r. 

2. Informacje dotyczące propozycji zgłoszonych do Budżetu Miasta  

3. „Ogród Kieszonkowy” – proponowana nazwa przez Pana Prezydenta 

4. Słup ogłoszeniowy przy ul. Lwowskiej 

5. Wiata przystankowa przy ul. Załęskiej 

6. Kosz na psie odchody przy ul. Sieciecha 

7. Spotkanie (wyjazd) integracyjne 

V. Dyskusja, sprawy różne 

Ad. IV.  

1. Przewodniczacy zaapelował do zebranych o wzmożoną aktywność w 

pozyskiwaniu głosów na nasze, zgłoszone zadania do  Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2023 – głosujemy do 7 października br. 

2. Zglosiliśmy do Budżetu Miasta na 2023 rok: 

Po konsultacjach z mieszkańcami osiedla Pobitno,  

a) Wykonanie oświetlenia na ulicach: "Na Stoku", "Na Wzgórzu" , 

"Wyżynna", "Wąwozowa". 

b) Wykupienie gruntu i budowa boiska do gry w piłkę nożną przy ul. 

"Kurpiowskiej". 

c) Wykonanie najazdowych miejsc parkingowych wzdłuż pierwszego zbiornika 

na wodę przy ul. Kurpiowskiej. 
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3. Bez powiadomienia Rady Osiedla władze miasta poinformowały o otwarciu 

Ogródka Kieszonkowego. 

4. Zarzad Zieleni obiecał reaktywację słupa ogłoszeniowego przy ulicy 

Lwowskiej vis a vis Szpitala nr 2. 

5. Czynimy starania o zainstalowanie wiaty przystankowej przy ul. Załęskiej. 

6. Przy ul. Sieciecha został postawiony kosz na psie odchody. Właścicieli psów 

spacerujących w tej okolicy prosimy o wrzucanie nieczystości do niego. 

7. Rada Osiedla planuje wyjazd integracyjny w dn. 15 października 2022. 

Szczegóły na naszej stronie www.pobitnorzeszow.pl 

Ad. V. Mieszkańcy ulicy Traugutta już po raz kolejny zgłaszają problem 

przekraczania szybkości w terenie zabudowanym, brak wyraźnych znaków na 

jezdni o ograniczeniu szybkości, zniszczone pobocza ul. Traugutta i  konieczności 

zaistalowania progu zwalniającego przy posesji nr 19.  Rada Osiedla ponowi 

starania w Urzedzie Miasta aby przyspieszyć rozwiązanie tych problemów. 

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/pomoc w stosownych 

instytucjach. 

 

Zapraszamy serdecznie na następne spotkanie ROP w listopadzie 2022 roku. 

(pierwsza środa miesiąca) 
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