
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku
w dniu 12.05 .2021r.

Komisja Bezpieczeństwa zebrała się dnia 12.05.2021r. o godz. 15.30 (on-line) w następującym
sk ładzie:

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

Nieobecni: Robert Jankowski

1. Otwarcie posiedzenia KBRD, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący KBRD, przywitał wszystkich zebranych i zaproponował
porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, przy jednym braku głosu Pana
Mirosława Stachowiaka. W obradach KB uczestniczył Pan Sebastian Wlazły - Pierwszy
Wiceburmistrz.

2. Przyjęcie protokołu z dnia 14.04.2021r.

Protok ół przyjęto dziewięcioma głosami, przy dwóch głosach wstrzymujących się Pana Jerzego
Rozmiarka i Pana Andrzeja Regulskiego (z powodu absencji na posiedzeniu KB w dniu
14.04.202 lr.)

3. Rozpatrzenie spraw w następującym porządku:

3.1. Wniosek Pana Roberta Jankowskiego, Radnego Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia
14.04.202lr. zgłoszony na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
dotyczący zmiany stałej organizacji mchu w ciągu ulicy Z. Celichowskiego w miejscowości

Kórnik , w taki sposób by omawiana ulica objęta została mchem jednokierunkowym.

Szczegółowo omówiono temat. Komisja Bezpieczeństwa jednogłośnie podjęła decyzję
o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie w celu oceny faktycznych możliwości

wprowadzenia wnioskowanego rozwiązania. Jedną z propozycji jest wykup gmntu pod

poszerzenie omawianej drogi.
3.2. Pismo Pana Marka Templewicza sołtysa wsi Szczytniki z dnia 06.03.2021r. w sprawie

wybudowania progów zwalniających w ciągu drogi gminnej ulicy Wspólnej w miejscowości
Szczytniki.

KBRD po analizie i dyskusji w przedmiocie sprawy pozytywnie zaopiniowała utworzenie

wyniesionych wraz z przejściem dla pieszychdwóch progów zwalniających
w miejscowości Szczytniki w następujących lokalizacjach:



1) na wysokości pętli autobusowej zlokalizowanej w ciągu ul. Wspólnej w obrębie
skrzyżowania z ul. Mostową,

2) w ciągu ul. Wspólnej na wysokości sklepu „Bączek ”.
KBRD wypracowane stanowisko przyjęła jednogłośnie..

3.3. Wniosek z dnia 23.02.2021r. Pani Agnieszki Wiśniewskiej i Pani Iwony Kosmalskiej,
Radnych Miasta i Gminy Kórnik złożony na sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w dniu
24.02.2021r. dotyczący podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na
drodze gminnej ulicy Nowina w miejscowości Dachowa, w rejonie Przedszkola „Kolorowy
r

Świat” poprzez montaż progów zwalniających zarówno od strony miejscowości Robakowo
jak i miejscowości Szczodrzykowo.
KBRD przyjęła pismo do wiadomości. W związku z lokalizacją w obrębie omawianej ulicy
przedszkola, zatoki autobusowej oraz przejścia dla pieszych, członkowie zaproponowali aby
przeprowadzić wizję lokalną w terenie, która pozwoli na szczegółowe zapoznanie się z
problemem poruszanym we wniosku. Członkowie podjęli również decyzję o zaproszeniu
Pani Iwony Kosmalskiej, Sołtysa sołectwa Dachowa i Radnej Miasta i Gminy Kórnik oraz
Pani Agnieszki Wiśniewskiej Radnej Miasta i Gminy Kórnik na w/w wizję w terenie.

3.4. Wniosek mieszkańców z ulicy Szerokiej w miejscowości Robakowo z dnia 26.02.2021r.
dotyczący poprawy bezpieczeństwa na omawianej ulicy poprzez montaż progów
zwalniających.

Członkowie szczegółowo omówili temat i jednogłośnie podjęli decyzję o o przeprowadzeniu
wizji lokalnej w terenie dla omawianego problemu.

3.5 Pismo dnia 30.01.2021r. dotyczące poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców ulicy Stodolnej i ulicy A. Mickiewicza w miejscowości Kórnik poprzez montaż
progów zwalniających oraz znak ów z wyświetlaczem prędkości.
KB szczegółowo przeanalizowała i omówiła temat. Członkowie KBRD negatywnie
zaopiniowali montaż progów zwalniających oraz znak ów z wyświetlaczem prędkości na
omawianych ulicach, uzasadniając swoje stanowisko tym, że zarówno ulica Stodolna, ulica
M. Reja oraz ulica A. Mickiewicza stanowią alternatywny objazd dla ulicy Poznańskiej
w momencie nieprzewidzianych i nagłych zdarzeń i zagrożeń w ciągu głównej arterii
drogowej miasta, od wjazdu do miejscowości Kórnik , aż do ulicy Zamkowej.
W przedmiotowej sprawie członkowie zaproponowali aby zwrócić się do Policji
o skierowanie patroli w omawiane miejsca. Jednostki Policji dysponują odpowiednimi
narzędziami, które pozwolą zdyscyplinować zachowania uczestnik ów ruchu drogowego we
wskazanych miejscach.

4. Wolne głosy i wnioski.

Pan Sebastian Wlazły - Pierwszy Wiceburmistrz informuje o:
- uruchomieniu od dnia 13 maja 2021r. punktu szczepień powszechnych w obiekcie KCRiS Oaza



w Kórniku. O kolejnych dniach szczepień informacje będą przekazywane na bieżąco. Szczepienia

będą po wcześniejszym zarejestrowaniu się poprzez dostępne kanały rejestracji.

Pan Jerzy Rozmiarek pyta o:

1 ) na jakim etapie jest realizacja zadania polegającego na montażu progów zwalniających w ciągu

ul. Leśnej w miejscowości Czmoń.

2) Pan Jerzy Rozmiarek zwrócił uwagę na nieprawidłowe ustawienie lustra drogowego

zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej 434, ulicy Bili ńskiej w obrębie skrzyżowania z

ulicą Strażack ą. Sprawa lustra zostanie skierowana do Wydziału Eksploatacji Infrastruktury

Technicznej.

Pan Andrzej Szyc zgłasza:

- problem z dojazdem (tzw. „slip”) do akwenów wodnych na terenie Gminy Kórnik przez służby

ratownicze. Sprawa dotyczy dostępu do Jeziora Skrzyneckiego, Jeziora Kórnickiego i Jeziora

Bilińskiego. W chwili obecnej jest procedowany zjazd do Jeziora Kórnickiego na wysokości

Biblioteki Publicznej, w ramach kontynuacji prac związanych z budową dojścia do promenady.

Natomiast dojazd do pozostałych akwenów będzie rozważony po dokonaniu analizy terenowo -

prawnej.
Pan Andrzej Regulski wnosi o:

- posadowienie luster poprawiających widoczność w następujących lokalizacjach:

1 ) w ciągu ulicy Dworcowej w obrębie skrzyżowania z ulicami 20 Października i Stodolną,

2) w ciągu ulicy Staszica (blok nr 15) w obrębie skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego.

Ponadto Pan Andrzej Regulski wnosi o poprawienie ustawienia lustra drogowego w ciągu ulicy

Plac Powstańców Wlkp.

5 . Po wyczerpaniu porządku obrad zakończono posiedzenie KBRD.

Przewodniczący KBRD: Bronisław DominiakProtokołował: Anna Borowiak
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