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Rzeszów, dnia 7 grudnia 2022 

 

Protokół nr 33 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I 

GODZ. 

ZEBRANIA 

07.12.2022 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 

IV. Bieżące informacje 

1. Informacja dotycząca Budżetu Miasta na 2023 rok 

2. Informacja dotycząca budowy boiska do piłki nożnej 

3. Informacja dotycząca wiaty przystankowej przy ul. Załęskiej 

4. Informacja dotycząca „Zabawy Andrzejkowej” 

5. Informacja dotycząca planowanej „Zabawy Karnawałowej” – 18. 02. 2023 

6. Podsumowanie pracy Rady Osiedla w 2022 roku 

V. Dyskusja, sprawy różne 

Z powodu nieobecności Kierownika ODK i przedstawiciela Straży Miejskiej 

zebranie rozpoczęto od punktu III. 

AD.III. 

Pan dzielnicowy udzielił informacji mieszkance bloku przy ul. Mazurskiej w 

sprawie samochodów parkujących przez dłuższy czas na ogólnodostępnych 

parkingach osiedlowych. W świetle obowiązujących przepisów, jeśli zaparkowany 

samochód ma rejestrację, a właściciel samochodu opłaca OC nie ma podstawy do 

usunięcia takiego samochodu z osiedlowego parkingu nawet w sytuacji, gdy 

mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować swojego samochodu. 

AD. IV.  

1. Rada Osiedla zawnioskowała o wpisanie do budżetu Rzeszowa na 2023 rok 

dwóch zadań inwestycyjnych: 
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a) Wykup terenów przy parkingu ul. Kurpiowskiej, z przeznaczeniem pod 

budowę boiska sportowego dla mieszkańców osiedla, 

b) Wykonanie oświetlenie przy ulicach: Na Wzgórzu, Na Stoku, Wyżynna. 

Z przedłożonego projektu budżetu Miasta na 2023 rok wynika, że nasze 

propozycje nie znalazły się w planach inwestycyjnych w przyszłym roku. Rada 

Osiedla będzie monitorować sytuację finansową Miasta i ponawiać nasze 

inwestycyjne propozycje do realizacji w nowym roku. 

2. Zadanie „Wykup terenów przy parkingu ul. Kurpiowskiej”, z 

przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego dla mieszkańców osiedla 

wymaga opracowania koncepcji inwestycji, wykupu części terenu, 

opracowania wizualizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w 

budżecie Miasta. 

3. Rada Osiedla czyni w dalszym ciągu starania o postawienie wiaty 

przystankowej przy ul. Załęskiej. 

4. W dniu 19 listopada br. odbyła się zabawa andrzejkowa–szczegóły na 

naszej stronie. 

5. Przewodniczacy Rady Osiedla poinformował o planowanej zabawie 

karnawałowej w lutym 2023 r. Szczególy związane z organizacją imprezy 

podamy w styczniu. 

6. Przewodniczący krótko podsumował pracę Rady Osiedla w 2022r. Wśród 

najważnieszych zadań, które udało się zrealizować należy wymienić: 

a) zorganizowanie „Dni osiedla”, ferii dla dzieci, wyjazdu integracyjnego oraz 

zabawy andrzejkowej, 

b) udział w akcji humanitarnej pomoc dla Ukrainy, 

c) dokończenie Przebudowy prawoskrętu z ul.Morgowj w ul. Cienistą, 

d) wybudowanie parku kieszonkowego, 

e) wyremontowanie ul. Spółdzielczej, 

f) utwardzenie poboczy przy ul. Traugutta, 

g) postawienie koszy na śmieci przy ul. Morgowej, ul. Załęskiej, 

h) postawienie kosza na psie odchody przy ul. Sieciecha, 

i) zainstalowanie progów zwalniających przy ul. Polnej i ul. Konfederatów 

Barskich, 

j) postawienie pojemnika na elektrośmieci przy ul. Kurpiowskiej, 
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k) zainstalowanie słupa ogłoszeniowego przy ul. Lwowskiej. 

Ad.V. 

a) Mieszkaniec osiedla ponowił prośbę o poprawę 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. 

b) Przewodniczący zaproponował zainstalowanie miejskiego monitoringu 

przy parku kieszonkowym. Propozycja zyskała aprobatę uczestników 

zebrania. 

c) W 2023 r. Rada Osiedla ponowi starania o zrealizowanie zawrotki z ul. 

Lwowskiej w ul. Szkolną. 

d) Mieszkaniec osiedla ponowił prośbę o zlikwidowanie dziur w ul. Macha 

poprzez nawiezienia tłucznia. 

e) Mieszkanka osiedla zapytała o przepisy prawne regulujące odległości 

związane z nasadzeniami drzew na granicy posesji. 

 

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 styczniu 2023 roku. 

(pierwsza środa miesiąca) 

  

http://www.pobitnorzeszow.pl/

