
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku 
w dniu 08.09.2021r.

Komisja Bezpieczeństwa zebrała się dnia 08.09.2021r. o godz. 15.30 w następującym składzie:

Bronisław Dominiak - Przewodniczący
Mirosław Stachowiak - W-ce przewodniczący
Anna Borowiak - Sekretarz
Tomasz Haremza
Paweł Michalski
Andrzej Regulski
Dominika Buczkowska
Jerzy Dziliński
Marek Templewicz

Nieobecni: Jerzy Rozmiarek, Andrzej Szyc, Dominika Buczkowska

1. Otwarcie posiedzenia KBRD, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

W-ce Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych członków KBRD i zaproponował porządek 

obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

2. Przyjęcie protokołu z dnia 11.08.2021r.

Protokół przyjęto sześcioma głosami, przy dwóch głosach wstrzymujących się Pana Mirosława 

Stachowiaka i Pana Jerzego Rozmiarka (z powodu absencji na posiedzeniu KB w dniu 

11.08.2021r.), oraz braku głosu Pana Bronisława Dominiaka, który nie uczestniczył w obradach 

Komisji na początku posiedzenia z powodu przedłużającego się spotkania.

3. Rozpatrzenie spraw w następującym porządku:
3.1 Pismo do wiadomości KB z dnia 22.06.202lr. Pani Moniki Kijak, Sołtysa sołectwa Koninko 

w sprawie montażu progów zwalniających na skrzyżowaniu ul. Dziennikarskiej/Malarskiej 

w miejscowości Koninko.

3.2 Pismo do wiadomości KB z dnia 16.06.2021r. Pana Grzegorza Wójcika, Sołtysa sołectwa 

Czołowo w sprawie posadowienia progów zwalniających w miejscowości Czołowo oraz 

przesunięcia znaku obszaru zabudowanego do boiska.

3.3 Pismo do wiadomości KB dotyczące petycji Pani z Borowca

w sprawie zamknięcia niewyasfaltowanego odcinka ul. Kempingowej w miejscowości Borowiec 

dla ruchu ogólnego i pozostawienie go dla ruchu lokalnego.

3.4 Pismo DI Projekt Irmina Dyzma z dnia 17.08.2021r, w sprawie wyrażenia zgody/wydania 

pozytywnej opinii przez KBRD przy Burmistrzu Miasta i Gminy Kórnik na budowę przystanków 

autobusowych (na żądanie) w następujących lokalizacjach:

a) w ciągu drogi powiatowej nr 2471P, ulicy Świerkowej w obrębie skrzyżowania z ulicą Lipową 

w miejscowości Czmoń,



b) w ciągu drogi powiatowej nr 2426P, ulicy św. Maksymiliana Kolbe w obrębie skrzyżowania 

z ulicą Lawendową w miejscowości Czmoniec,

c) w ciągu drogi powiatowej nr 2464P, ulicy Rogalińskiej na wysokości dz. ewid. nr 522/1 

w miejscowości Trzykolne Młyny. KBRD po zapoznaniu się z proponowaną lokalizacją nowych 

przystanków autobusowych na żądanie wydała pozytywną opinię dotyczącą ich usytuowania 

w terenie. KB swoje stanowiskowo przyjęła jednogłośnie.

3.5 Pismo DI Projekt Irmina Dyzma z dnia 20.08.2021r w sprawie wydania opinii przez 

KBRD dla skorygowanej lokalizacji peronu dla zadania pn. "wykonanie projektu budowlano - 

wykonawczego dla przystanków autobusowych w drodze powiatowej nr 2461P na ulicy 

Poznańskiej w rejonie ul. Stokrotkowej w miejscowości Kamionki - strona prawa i lewa.”.

KBRD wysłuchała relacji Pani Anny Borowiak ze spotkania w terenie z przedstawicielami 

Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i zaproponowanej korekty lokalizacji omawianych 

przystanków.

3.6 Pismo dnia 13.08.2021r. w sprawie bezpieczeństwa i porządku na

kórnickiej promenadzie spacerowej poprzez wprowadzenie patroli rowerowych policji oraz 

o usunięcie ruchu rowerowego na całej długości promenady dla bezpieczeństwa pieszych lub 

ustawienia znaków poziomych rozgraniczających strony ruchu pieszego i rowerowego. Temat 

został szczegółowo omówiony. Zostały przypomniane członkom komisji warunki wprowadzenia 

organizacji ruchu na promenadzie. W opinii członków komisji przyjęta organizacja ruchu pieszo - 

rowerowego w ciągu kórnickiej promenady jest prawidłowa. Zaproponowane przez Pana

rozwiązania w opinii komisji nie poprawią bezpieczeństwa, a mogą doprowadzić do 

pogorszenia warunków użytkowania. Straż Miejska w Kórniku prowadzi regularne, codzienne 

patrole na całym odcinku promenady. Członkowie komisji zaproponowali aby zwrócić się do 

Policji o skierowanie patroli w omawiane miejsce.

3.7 Pismo BM Design Sp. z o.o. z dnia 06.07.2021r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych 

w miejscowości Kamionki na wysokości posesji ul. Poznańska 117. Temat został szczegółowo 

omówiony przez członków KBRD. Dla poprawy bezpieczeństwa uzasadnione będzie utworzenia 

przejścia w ciągu drogi powiatowej nr 2461P, ulicy Poznańskiej w miejscowości Kamionki. 

W chwili obecnej procedowany jest projekt peronu przystankowego wraz z doświetlonym 

przejściem dla pieszych w ciągu ulicy Poznańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Łąkową 

w miejscowości Kamionki. Zaproponowana przez Miasto i Gminę Kórnik lokalizacja podlegać 

będzie decyzji zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

4. Wolne głosy i wnioski.
4.1 Pan Jerzy Dziliński wnioskuje o:
podkrzesanie/wycinkę krzewów w ciągu drogi powiatowej nr 2473P, ulicy Zaniemyskiej 

w miejscowości Błażejewo w obrębie przystanku autobusowego Błażejewo/Las.



4.2 Pan Andrzej Regulski wnosi o:
wycinkę drzewa owocowego w pasie drogowym w ciągu ulicy 20 Października w Kórniku na 

wysokości skrzyżowania z ulicą Szarych Szeregów.

4.3 Anna Borowiak poinformowała o:

wpływających pismach mieszkańców dotyczących utrudnień związanych z remontem drogi 

ekspresowej S11 od węzła Krzesiny do węzła Kórnik Północ.

5. Po wyczerpaniu porządku obrad zakończono posiedzenie KBRD.

Protokołował: Anna Borowiak Przewodniczący KBRD: Bronisław Dominiak


