Protokół z posiedzenia wyjazdowego Komisji Bezpiecze ństwa Ruchu
Drogowego w Kórniku
w dniu 25.05.2021r.
Komisja Bezpieczeństwa zebrała się dnia 25.05. 2021 r. o godz . 15.30 w nastę pującym sk ładzie:
Bronisław Dominiak - przewodnicz ący
Mirosław Stachowiak - wiceprzewodniczący
Anna Borowiak - sekretarz
Pawe ł Michalski
Tomasz Haremza
Jerzy Dzili ński
Dominika Buczkowska
Andrzej Szyc
Andrzej Regulski
Robert Jankowski
Nieobecni : Jerzy Rozmiarek , Marek Templewicz

1. Otwarcie posiedzenia KBRD, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad .
Przewodnicz ący przywitał wszystkich zebranych cz łonk ó w KBRD i zaprosi ł do

przeprowadzenia wizji w terenie. W wizji lokalnej uczestniczy ł Pan Sebastian Wlaz ł y Pierwszy Wiceburmistrz .

2. Wizję w terenie przeprowadzono wed ł ug nastę pującego porządku :
2.1 Wniosek Pana Roberta Jankowskiego, Radnego Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia
14.04.2021 r. zgłoszony na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
dotycz ący zmiany sta łej organizacji mchu w ci ą gu ulicy Celichowskiego w miejscowości

K órnik , w taki sposó b by omawiana ulica objęta został a ruchem jednokierunkowym . Wizja
lokalna godz . 15.40

2.2 Wniosek Pana Andrzeja Regulskiego, Radnego Miasta i Gminy K órnik z dnia 12 maja
202 lr. zgłoszony na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczący
posadowienia lustra drogowego w ci ągu ulicy Dworcowej w obrę bie skrzy żowania z ulicami

20 Pa ździernika i Stodolną . Wizja lokalna ok . godz. 16.10

2.3 Wniosek z dnia 23.02.2021r. Pani Agnieszki Wi ś niewskiej i Pani Iwony Kosmalskiej,
Radnych Miasta i Gminy Kórnik złożony na sesji Rady Miasta i Gminy K órnik w dniu

24.02.2021 r. dotyczący podjęcia dzia ł a ń zmierzających do poprawy bezpiecze ństwa na
drodze gminnej ulicy Nowina w miejscowości Dachowa , w rejonie Przedszkola „ Kolorowy
r

Ś wiat”

poprzez montaż progó w zwalniających zarówno od strony miejscowości Robakowo

jak i miejscowości Szczodrzykowo. Wizja lokalna ok . godz . 16:30 .

2.4 Wniosek mieszka ńcó w z ulicy Szerokiej w miejscowości Robakowo z dnia 26.02.2021r.
dotycz ący poprawy bezpiecze ństwa na omawianej ulicy poprzez monta ż progó w

zwalniających . Wizja lokalna ok . godz. 17:00.

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

27.01.2021r. dotyczące ponownego rozważenia instalacji progów zwalniających na ulicy
Kempingowej w miejscowości Borowiec. Wizja lokalna ok . godz. 17:30.

3. Cz łonkowie KBRD po przeprowadzeniu wizji w terenie i szczegółowym zapoznaniu się

,

z problemami we wszystkich wskazanych powy żej miejscach zaproponowali aby
przedstawione rozwią zania poddać pod g łosowanie na nastę pnym posiedzeniu KB w miesiącu

czerwcu br.

4. Po wyczerpaniu porządku obrad zakoń czono posiedzenie KBRD.
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