
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku 
w dniu 11.08.2021r.

Komisja Bezpieczeństwa zebrała się dnia 11.08.2021r. o godz. 15.30 w następującym składzie:

Bronisław Dominiak - przewodniczący
Anna Borowiak - sekretarz
Tomasz Haremza
Paweł Michalski
Andrzej Szyc
Andrzej Regulski
Dominika Buczkowska
Jerzy Dziliński
Marek Templewicz

Nieobecni: Mirosław Stachowiak, Jerzy Rozmiarek,

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

Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych członków KBRD i zaproponował porządek 

obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

2. Przyjęcie protokołu z dnia 14.07.2021r.
Protokół przyjęto siedmioma głosami, przy dwóch głosach wstrzymujących się Pana Pawła 

Michalskiego i Pana Tomasza Haremzy (z powodu absencji na posiedzeniu KB w dniu 

(14.07.2021r.).

3. Rozpatrzenie spraw w następującym porządku:
3.1 Pismo Pani Moniki Kijak, Sołtysa sołectwa Koninko z dnia 22.06.2021r. w sprawie 

montażu progów zwalniających na skrzyżowaniu ul. Dziennikarskiej /Malarskiej 
w miejscowości Koninko. KBRD po dyskusji w sprawie posadowienia progów zwalniających na 

skrzyżowaniu omawianych ulic w miejscowości Koninko negatywnie zaopiniowała ich montaż. 

Zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu (oznakowaniem pionowym), kierowcy samochodów 

ciężarowych, którzy poruszają się ulicą Dziennikarską i Malarską nie stosują się do 

obowiązujących przepisów ruchu drogowego. W związku z tym członkowie komisji 

zaproponowali aby zwrócić się do Policji o skierowanie patroli w omawiane miejsce. Jednostki 

Policji dysponują odpowiednimi narzędziami, które pozwolą na egzekwowanie zakazu poruszania 

się pojazdów zgodnie z istniejącym oznakowaniem pionowym. Działania Policji zdyscyplinują 

uczestników ruchu drogowego we wskazanych lokalizacjach.

KBRD wypracowane stanowisko przyjęła jednogłośnie.

3.2 Pismo Pana Grzegorza Wójcika, Sołtysa sołectwa Czołowo z dnia 16.06.2021r. w sprawie 

posadowienia progów zwalniających w miejscowości Czołowo oraz przesunięcia znaku 

obszaru zabudowanego do boiska. Członkowie komisji szczegółowo omówili temat. W ramach 
zadań inwestycyjnych będzie opracowana dokumentacja przebudowy drogi i chodnika w rejonie 



Osiedla Międzylesie w miejscowości Czołowo. Rozważone zostanie posadowienie szykan lub 

progów zwalniających w omawianej lokalizacji. Przesunięcie znaków informujących 

o terenie/obszarze zabudowanym wiąże się z opracowaniem zmiany stałej organizacji ruchu dla 

wskazanej lokalizacji. KBRD swoje stanowisko przyjęła jednogłośnie.

3.3 Petycja Pani. w sprawie zamknięcia niewyasfaltowanego

odcinka ul. Kempingowej w miejscowości Borowiec dla ruchu ogólnego i pozostawienie go dla 

ruchu lokalnego. W najbliższym czasie ma zostać zaproponowane do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Kórnik zdanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu 

przebudowy drogi wraz ze ścieżką pieszo - rowerową. Planowana inwestycja wpisuje się 

w opracowaną koncepcję rozbudowy ścieżek rowerowych w gminie Kórnik. Członkowie KB 

zaopiniowali negatywnie petycję w sprawie zamknięcia niewyasfaltowanego odcinka ul. 

Kempingowej w miejscowości Borowiec uzasadniając swoje stanowisko tym, że ulica 

Kempingowa stanowi ważny ciąg komunikacyjny stanowiący alternatywny objazd dla ulicy 

Szkolnej w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych, nagłych zdarzeń i zagrożeń dla sołectwa 

Borowiec. Członkowie KB swoje stanowisko przyjęli jednogłośnie.

4. Wolne głosy i wnioski.

4.1 Pani Dominika Buczkowska i Pan Marek Templewicz wnioskują o:

rozważenie możliwości doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2489P, 

ulicy Jeziornej w miejscowości Szczytniki.

4.2 Pan Paweł Michalski wnosi o:

oznakowanie parkingu zlokalizowanego na dz. ewid. nr 175/15 w obrębie ulicy Szkolnej i ulicy 

Cmentarnej w miejscowości Robakowo.

5. Po wyczerpaniu porządku obrad zakończono posiedzenie KBRD.

Protokołował: Anna Borowiak Przewodniczący KBRD: Bronisław Dominiak


