
Robakowo, 5 października 2022 r.

Sołtys Andrzej Surdyk

Rada Sołecka wsi Robakowo-Osiedle

Szanowny Pan Burmistrz

Przemysław Pacholski

Szanowny Panie Burmistrzu,

w imieniu mieszkańców wsi Robakowo-Osiedle kierujemy do Pana Burmistrza pismo z pytaniami

i wnioskami, które wynikły na zebraniu wiejskim dn. 22 września 2022 r.

1 . Prosimy o położenie progów zwalniających:

a. Pomiędzy ul. Polną, a ul. Szeroką - dodatkowe 2 progi zwalniające
b. Ul. Leśna przy skrzyżowaniu z ul. Malinową- 1 próg zwalniający

c. Przed skrzyżowaniem z ul. Agrestową i ul . Malinową - 1 próg zwalniający

d. Trzy progi na ul. Szerokiej.

• Próg pomiędzy ul. Dworcową a ul. Nowiną.

• Próg pomiędzy ul. Nowiną a ul. Polną.

• Próg w okolicy ul. Topolowej w związku z przebudowa ul. Szerokiej

Wszystkie w/w ulice znajdują się w miejscowości Robakowo-Osiedle.

2. Prosimy o umieszczenie lustra przy końcu skrzyżowania ul. Szeroka z ul. Dworcową.

3. Prosimy o autobus do Ronda Rataje o godz. 7.20 z przystanku przy ul. Szkolnej w Robakowie.

4. Wnioskujemy o przywrócenie świetlicy wiejskiej dla wszystkich mieszkańców. Prosimy

o podanie terminu, kiedy świetlica ponownie będzie ogólnodostępna.

5. Prosimy o przycięcie krzaków i gałęzi przy ulicy będącej przedłużeniem ul. Dworcowej do

wiaduktu kolejowego.
6. Prosimy o sprawdzenie możliwości budowy chodnika przy ul. Leśnej od strony lasu -

zamontowanie rury w rowie.

Powyższe punkty są wnioskami mieszkańców Robakowa-Osiedle. Prosimy o jak najszybsze

ustosunkowanie się do powyższego pisma i odpowiedź w formie pisemnej.

Z poważaniem
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Kórnik, dnia 08.11.2022r.
Nasz znak: WB2-ET.7223.48.2022

Sz.P.
Andrzej Surdyk
Rada Sołecka wsi
Robakowo-Osiedle

Odpowiadając na wniosek złożony w dniu 05.10.2022r. dotyczący
złożonych pytań i wniosków na zebraniu wiejskim w dniu 22 września 2022r.,
Urząd Miasta i Gminy Kórnik po zapoznaniu się z pismem Sołtysa i Rady Sołeckiej
wsi Robakowo-Osiedle informuje, co następuje;

• wnioski zawarte w pkt od la do ld oraz pkt 2 zostaną przedłożone na
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Burmistrzu Miasta i Gminy
Kórnik. O sposobie załatwienia ww. spraw poinformujemy Państwa
oddzielnym pismem.

• w temacie pkt 4 dotyczącego przywrócenia działalności świetlicy wiejskiej
informujemy, że nastąpi to po oddaniu do użytkowania realizowanej
rozbudowy Szkoły Podstawowej w Robakowie,

• zapytania pkt 3 oraz pkt 5 do pkt 6 wymagają szczegółowego rozeznania
i sprawdzenia stanu faktycznego. Mając powyższe na uwadze odpowiedź
na ww. punkty nastąpi w terminie późniejszym.

Irzymuia:Adresat,
KBRD wraz z wnioskiem,

3. aa.
Sprawę prowadzi:
Mirosław Stachowiak
Tel. (61) 8 170 411 wew. 657


