
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku 
w dniu 09.06.2021r.

Komisja Bezpieczeństwa zebrała się dnia 09.06.2021r. o godz. 15.30 w następującym składzie:

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

Nieobecni: Jerzy Rozmiarek, Andrzej Regulski, Robert Jankowski, Marek Templewicz

1. Otwarcie posiedzenia KBRD, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Zastępca Przewodniczącego Pan Mirosław Stachowiak przywitał wszystkich zebranych 

członków KBRD i zaproponował porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, 

przy jednym braku głosu Pana Bronisława Dominiaka.

2. Przyjęcie protokołów z dnia 12.05.2021r. oraz 25.05.2021r.

Protokoły przyjęto siedmioma głosami, przy przy jednym braku głosu Pana Bronisława 

Dominiaka.

3. Rozpatrzenie spraw w następującym porządku:
3.1 Wniosek Pana Roberta Jankowskiego, Radnego Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 

14.04.2021r. zgłoszony na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

dotyczący zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Celichowskiego w miejscowości 

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

KBRD Pani Anna Borowiak odczytała pismo Pana Roberta Jankowskiego, które zostało 

przysłane w dniu 09.06.2021r., godz. 13:14 o następującej treści:

„ Niestety nie mogę brać udziału w dzisiejszej komisji. Proszę o przedstawienie mojego 

stanowiska w sprawie ulicy Celichowskiego: po analizie tematu na miejscu oraz po rozmowie 

z panem wiceburmistrzem poproszę o wycofanie wniosku o zmianę organizacji ruchu - tym 

bardziej proszę o niepodejmowanie działań zmierzających do poszerzenia drogi. Proszę pana 

wiceburmistrza i szanowną komisję o wprowadzenie znaku D-5: pierwszeństwo na zwężonym 

odcinku jezdni. Będę wdzięczny za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Z poważaniem 

Robert Jankowski (pisownia oryginalna). Oryginał pisma został dołączony do akt posiedzenia 

komisji.
Temat został szczegółowo omówiony przez członków KBRD. Zawnioskowano o montaż 



znaku D-5 w ulicy Celichowskiego od wjazdu z ulicy Flensa oraz montaż znaku B-31 w ulicy 

Celichowskiego od wjazdu z ulicy Parkowej.

3.2 Wniosek Pana Andrzeja Regulskiego, Radnego Miasta i Gminy Kórnik z dnia 12 maja 

2021r. zgłoszony na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczący 

posadowienia lustra drogowego w ciągu ulicy Dworcowej w obrębie skrzyżowania z ulicą 

20 Października. Członkowie szczegółowo omówili temat i jednogłośnie podjęli

decyzję o montażu lustra drogowego w omawianej lokalizacji.

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 

Świat” poprzez montaż progów zwalniających zarówno od strony miejscowości Robakowo 

jak i miejscowości Szczodrzykowo. W trakcie wizji w terenie, w omawianej lokalizacji 

członkowie KBRD uzgodnili z Wnioskodawczyniami, że monitorować będą ruch pojazdów 

na ulicy Nowina po zakończeniu przebudowy drogi powiatowej nr 2477P ulicy Poznańskiej. 

Na chwilę obecną organizacja ruchu w ciągu ulicy Nowina pozostaje bez zmian a montaż 

progów zwalniających nie jest zasadny.

3.4 Wniosek mieszkańców z ulicy Szerokiej w miejscowości Robakowo z dnia 26.02.202lr. 
dotyczący poprawy bezpieczeństwa na omawianej ulicy poprzez montaż progów 

zwalniających. Członkowie KB szczegółowo omówili temat. W chwili obecnej nie planuje się 

progów zwalniających w ciągu ulicy Szerokiej ponieważ, w omawianej lokalizacji istnieje 

chodnik, który jest odseparowany od jezdni. Wskazane jest utworzenie oznakowanego 

przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ulicą Polną. KBRD wypracowane 

stanowisko przyjęła jednogłośnie.

3.5 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. Członkowie komisji szczegółowo omówili temat. 

Zaproponowano aby w celu poprawy bezpieczeństwa w ciągu ulicy Rekreacyjnej rozważyć 

budowę jednostronnego chodnika. Komisja wypracowane stanowisko przyjęła jednogłośnie.

4. Po wyczerpaniu porządku obrad zakończono posiedzenie KBRD.

Protokołował: Anna Borowiak Przewodniczący KBRD: Bronisław Dominiak
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