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Rzeszów, dnia 2 listopada 2022 

 

Protokół nr 32 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I 
GODZ. 

ZEBRANIA 

02.11.2022 godz. 18:30 

MIEJSCE 
ZEBRANIA 

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43 A  

OPIS 
ZEBRANIA 

Obecnych na zebraniu siedmioro członków ROP, oraz jeden mieszkaniec Osiedla 

(wg listy obecności w załączeniu). Nieobecni byli przedstawiciele Straży Miejskiej i 

Dzielnicowy. 

Przyjęto porządek spotkania:  

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

II. Dzielnicowy – sprawy kierowane do policji. 

III. Straż Miejska.  

IV. Informacje bieżące: 

1. Informacje dotyczące zagospodarowania „Kopca Konfederatów Barskich”. 

2. Informacje dotyczące „Ogrodu Kieszonkowego” – nadanie nazwy. 

3. Informacje dotyczące zagospodarowania tzw. górnego boiska za szkołą 

podstawową nr 12. 

4. Podsumowanie spotkania (wyjazdu) integracyjnego. 

5. Informacje dotyczące budowy boiska do piłki nożnej na osiedlu Pobitno. 

6. Informacje dotyczące postawienia wiaty przystankowej przy ul. Załęskiej.  

V. Wolne wnioski, sprawy różne. 

Ad. I. Pani Małecka krótko zasygnalizowała najbliższe imprezy organizowane przez 

O.D.K. w tym:  

a) Andrzejkowe bezpłatne spotkanie finansowane z funduszu bezalkoholowego,  

b) warsztaty dla dzieci polsko-ukrainskich finansowane z funduszy UNICEF-u. 

Szczegóły na stronie O.D. K. 

Ad. IV.  

1. Przyjęto, po poprawkach zgłoszonych przez Wojewodę Podkarpackiego, 

uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
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dotyczącego Kopca Konfederatów Barskich – w 2022 przeznaczono ok 1 mln 

zł na wykup terenów. 

2. Rada miasta Rzeszowa przyjęła uchwałę aby ogród kieszonkowy 

zlokalizowany przy ulicy Kurpiowskiej nazwać imieniem miasta 

partnerskiego Rzeszowa Bielefeld. 

3. Rada Osiedla we współpracy z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 

będzie czynić starania w sprawie udostępnienia mieszkańcom osiedla 

górnego boiska przy szkole i wykonania zadaszenia przedmiotowego obiektu 

oraz wykonanie dojazdu (bez konieczności przechodzenia przez teren 

szkoły. 

4. W integracyjnym sobotnim wyjeździe w dn. 15.10 br. do Bachórza 

uczestniczyło 30 osób. 

5. Rada Osiedla zawnioskuje o wpisanie do budżetu Rzeszowa wykupu 

terenów przy parkingu ul. Kurpiowskiej, z przeznaczeniem pod budowę 

boiska sportowego dla mieszkańców osiedla. 

6. Rada Osiedla czyni starania o postawienie wiaty przystankowej i kosza na 

śmieci przy ul. Załęskiej 

Ad V.  

a) zgłoszono propozycję organizacji zabawy andrzejkowej w O.D.K.  

w dniu 19 listopada br. – szczegóły na naszej stronie. 

b) Mieszkaniec osiedla zgłosił sprawę poprawy bezpieczeństwa na skręcie w 

prawo z ulicy Konfederatów Barskich w ulicę Żołnierzy I Armii Wojska 

Polskiego (pomimo świateł i strzałki w prawo istnieje zagrożenie kolizji z 

rowerzystą). Zainstalowanie lustra powinno rozwiązać problem.   

 

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 grudniu 2022 roku. (pierwsza 

środa miesiąca) 

  

http://www.pobitnorzeszow.pl/

