
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku 
w dniu 14.07.2021r.

Komisja Bezpieczeństwa zebrała się dnia 14.07.202lr. o godz. 15.30 w następującym składzie:

Bronisław Dominiak - przewodniczący
Mirosław Stachowiak - wiceprzewodniczący
Anna Borowiak - sekretarz
Andrzej Szyc
Andrzej Regulski,
Dominika Buczkowska
Jerzy Dziliński
Marek Templewicz

Nieobecni: Tomasz Haremza, Paweł Michalski, 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 protokołów z dnia 09.06.2021r.

Protokół przyjęto siedmioma głosami, przy jednym głosie wstrzymującym się Pana Marka 

Templewicza (z powodu absencji na posiedzeniu KB w dniu 09.06.202lr.).

3. Rozpatrzenie spraw w następującym porządku:
3.1 Wniosek Pani Sylwii Brzoskowskiej, Sołtysa Sołectwa Borowiec Nowy z dnia 15.04.2021r. 

dotyczący montażu progów zwalniających na drodze gminnej ulicy Różanej w miejscowości 

Borowiec. KBRD po dyskusji w sprawie posadowienia progów zwalniających na ulicy 

Różanej w m. Borowiec negatywnie zaopiniowała ich montaż. KBRD wypracowane 

stanowisko przyjęła większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym - Andrzeja 

Regulski.

3.2 Pismo Pani Anny Marii Andrzejewskiej, Radnej Miasta i Gminy Kórnik z dnia 

06.03.2021r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do uspokojenia ruchu na ulicy 

Pisarskiej w miejscowości Koninko poprzez montaż progów zwalniających wyspowych oraz 

tablic uchylnych (separatorów). Temat został szczegółowo omówiony przez członków KBRD. 

KBRD zajęła pozytywne stanowisko w sprawie montażu ww. progów zwalniających.

Członkowie komisji głosowali w następujący sposób:

- za: Bronisław Dominiak, Anna Borowiak, Andrzej Szyc, Dominika Buczkowska, Marek 

Templewicz,

- wstrzymali się: Mirosław Stachowiak, Andrzej Regulski,

- przeciw: Jerzy Dziliński.

3.3 Wniosek nr 04/2021 z dnia 09.03.2021r. Pani Magdaleny Kosakowskiej, Sołtysa Sołectwa



Kamionki Stare dotyczący weryfikacji i doprowadzenia do zgodności z przepisami 

oznakowania dróg wewnętrznych na terenie gminy Kórnik. Temat został szczegółowo 

omówiony przez członków KBRD. W ramach prowadzonych działań inwestycyjnych 

systematycznie zostanie wprowadzane i porządkowane oznakowanie poziome 

i pionowe. Członkowie KB swoje stanowisko przyjęli jednogłośnie.

3.4 Wniosek Pana Piotra Szymańskiego z dnia 22.04.202lr. Dotyczy oznakowania dróg 

podporządkowanych na osiedlu Długim w miejscowości Kamionki. Członkowie komisji 

szczegółowo omówili temat. W chwili obecnej trwają prace nad realizacją zadania 

polegającego na odświeżeniu (malowaniu cienkowarstwowym) oznakowania poziomego na 

terenie Miasta i Gminy Kórnik. Oznakowanie poziome w obrębie omawianego skrzyżowania 

tj. ulicy Szafirowej i ul. Kamiennej w miejscowości Kamionki, zostanie w najbliższym czasie 

uzupełnione. Członkowie KB swoje stanowisko przyjęli jednogłośnie.

3.5 Wniosek Pana Tomasza Porzuczka z dnia 19.04.2021r. dotyczy poprawy bezpieczeństwa 

na drodze gminnej ulicy Pogodnej oraz ulicy Szafirowej w miejscowości Robakowo. Temat 

został szczegółowo omówiony przez członków KBRD. Członkowie komisji zwrócili uwagę, 

że od zjazdu z ronda tj. ul. Poznańskiej w ulicę Szkolną w miejscowości Robakowo istnieje 

oznakowanie pionowe - znak B 18 (zakaz wjazdu pojazdów o dmc powyżej 12 t).

W przedmiotowej sprawie członkowie komisji zaproponowali aby zwrócić się do Policji 

o skierowanie patroli w omawiane miejsca. Jednostki Policji dysponują odpowiednimi 

narzędziami, które pozwolą na egzekwowanie zakazu poruszenia się pojazdów zgodnie 

z istniejącym oznakowaniem pionowym. Działania Policji zdyscyplinują zachowania 

uczestników ruchu drogowego we wskazanych miejscach. Członkowie KB swoje stanowisko 

przyjęli jednogłośnie.

4. Wolne głosy i wnioski.
Pan Andrzej Regulski pyta o:
parking przy przychodni lekarza rodzinnego zlokalizowanego w ciągu ul. Poznańskiej 34A 

w miejscowości Kórnik czy będzie malowane oznakowanie poziome. Istniejące oznakowanie 

pionowe jest przysłonięte przez roślinność z posesji prywatnych.

Ponadto w ciągu ul. Sredzkiej w obrębie wyjazdu z ul. 20 Października w miejscowości Kórnik 

osoba prywatna dokonała nasadzeń w trójkącie widoczności. Pan Andrzej Regulski zwrócił 

uwagę, że omawiane nasadzenia będą w przyszłości ograniczały widoczność dlatego prosi 

o poinformowanie osoby prywatnej aby usunęła w/w nasadzenia.

5. Po wyczerpaniu porządku obrad zakończono posiedzenie KBRD.

Protokołował: Anna Borowiak Przewodniczący KBRD: Bronisław Dominiak

Komisji
Sekretarz


