
SOŁECTWO
Robakowo - osiedle Protokół nr 2

z Zebrania Wiejskiego sołectwa Robakowo-Osiedle
odbytego w dniu 21 września 2022 r. o godz. 18.00.

•i INY

MJ..I

1. Uprawnionych do głosowania: 1377 osoby .

2. Otwarcie zebrania o godz. 18.00. Odroczenie i ponowne otwarcie o 18.15.

3. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - (zał.nr 1)- 34
osoby oraz zaproszony gość p. Katarzyna Gomułkiewicz.

4, Na przewodniczącego zebrania wybrano: p, Andrzeja Surdyka.

5. Na protokolanta wybrano: p. Annę Drewnowską.

6. Zgodnie z powy ższym przewodniczący stwierdził, iż zebranie wiejskie jest
prawomocne.

7. Przewodniczący przedstawił porządek zebrania;

1. Otwarcie spotkania i powitanie.

2. Uchwalenie funduszu soleckiego aa rok 2023.

3. Ustalenie odległości miejsc punktów alkoholowych.

4. Szybka kolej.

5. Wolne głosy i wnioski.

6,Zamknięcie zebrania.

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów:
za 34 osoby ,

przeciw 0 osób,
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wstrzymujących się O osób.

8. Streszczenie przebiegu zebrania:

Ad,l. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych oraz przybyłych gości,

Ad. 2. Uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2023.

Fundusz:

1. Wykaszanie poboczy 15.000

2. Utrzymanie boiska i placu zabaw 12.000

3. Ogrodzenie boiska 20.000

4. Kultura 34.780,28

Łącznie: 81.780. 28 zl

Pan Burmistrz zadeklarowaćże przeznaczy dodatkowe pieniądze na. ogrodzenie boiska.

© Pytanie: Czy boisko jest ogólnodostępne?

Odpowiedź: Tak,

® Pytanie: Czyje są mniejsze bramki?

Odpowiedź: Duszyczki Wiary Lecha.

Pytanie: Z którego punktu można przeznaczy ć pieniądze na małe aranżacje zieleni?

Powinno by ć więcej takich punktów.
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Odpowiedź: Jeżeli utrzymają się te nasadzenia, które zostały zrobione w tym roku, to będzie
więcej takich miejsc.

Uchwala nr 1.

Przyjęcie funduszu na rok 2023.

Za: 34 -osoby ,

Przeciw: 0 osób.

Wstrzymało się: 0 osób.

Ad . 3. Ustalenie miejsc odległości punktów alkoholowych.

Opinia w formie uchwały - punkty sprzedające alkohol- zmiana z 50m odległości na 30m.

Uchwała nr 2.

Zmiana odległości punktów alkoholowych

Za:30osób,

Przeciw: 0 osób,

Wstrzymały się: 4 osoby.

Ad . 4. Szybka kolej.

Sołtys - w imieniu Burmistrza - Nie zgadzamy się, żeby trasa szybkiej kolei by ła wyznaczona
przez Robakowo.

3



Członek Rady Sołeckiej: Każdy z mieszkańców powinien wysłać e-maila do Burmistrza lub

Sekretarza, w którym wyrazi swój sprzeciw dla trasy szybkiej kolei w Robakowie. Wiadomości

powinny by ć wysy łane indywidualnie.

P. Katarzyna Gomułkiewicz: Lasy nie wyrażają sprzeciwu, wobec tego, żeby szybka kolej

została poprowadzona przez Drapałkę. Wszystkie dopuszczalne projekty zakładają, że las

zostanie podzielony na dwie części, lOOro nie robi różnicy .

Lasy wykazały negatywny wpływ kolei na przyrodę, jednak nie ma innego rozwiązania.

Leśnicy wskazywali cenne rzeczy w lesie - drzewostan modrzewiowy , fabryka, miejsce

pamięci, itp. Projektanci się przejęli cennym drzewostanem modrzewiowym i chcą go

zachować.

Lasy wcześniej nie byty pytane o zgodę i nie wyrażały sprzeciwu.

Pytanie: Czy można zrobić pod nasypami przepusty -oficjalne ścieżki,drogi, itp..

Odpowiedź: Leśniczy nie zgodzi się na beton.

Można spróbować dołączy ć ścieżki do wielkopolskiego szlaku - Pierścień Rowerowy Dookoła

Poznania.

Pytanie: Czy jest możliwość wykonania wiaduktu, estakady ? Nie będzie wtedy wycięte lOOm

lasu. Nie dostałem oficjalnej odpowiedzi od kolei.

Odpowiedź: Pod uwagę są też brane względy ekonomiczne, prawdopodobnie estakada się nie

opłaca.
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Można też wnioskować o cofnięcie wiaduktu. Jeżeli pociąg zwalniałby przed lasem np. do
200km/h, to przy mniejszej prędkości by łyby mniejsze łuki i możliwość cofnięcia wiaduktu.

p. Katarzyna Gomułkiewicz: Zachęcam do wypełniania ankiet, to może pomóc.

Pytanie: -Czy sołtys może złoży ć pytanie do nadleśnictwa - czy zwolnienie prędkości przed
lasem do 200km/h da pozytywne efekty dla zwierząt?

Odpowiedź: Leśniczy nie ma na ten temat informacji.

Pytanie: Kto odpowiada za bałagan w halach w lesie? Czy można to uprzątnąć?

Odpowiedź: Ludzie przebywający w lesie. Nie można tego uprzątnąć, gdy ż jest to teren spółki.

Pytanie: Czy dobrze zrozumiałem, że łasy państwowe zgodzą się na naruszenie drzewostanu
modrzewiowego?

Odpowiedź: Projektanci chcą uszanować drzewostan. To nie jest pomnik przyrody , nie ma
prawnych aspektów.

Pytanie:Kto daje pozwolenia na budowęwtamtych rejonach,skorowiadomo, żepójdzie kolej?

Odpowiedź: Nie ma formalnej rezerwacji terenu. Gmina nie ma podstaw, żeby nie wydać
pozwolenia.

Pytanie: Dlaczego nie można poszerzy ć istniejącej już linii kolejowej?

Odpowiedź: Chodzi o minimalny promień skrętu - 9km- obecnie kolej ma więcej.
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W przyszły poniedziałek lub wtorek wyjdzie oficjalne stanowisko s Gminy .

Pytanie: Gdzie można wskazać ścieżki?

Odpowiedź: To już zostało zrobione..

Pytanie: Czy przed 12 października projektant otrzyma dokładną mapę ścieżek?

Odpowiedź;. Nie, to nie jest termin, którego wymaga, W tym roku będzie to zrobione.

Pytanie: Może pociągnąć temat ścieżek i zrobić ścieżkę rowerową, która połączy Kórnik z

Poznaniem.

Ad. 5. Wolne glosy i wnioski

Pytanie: Kiedy będzie remont ul. Szkolnej?

Odpowiedź: Pierwszy etap w 2024 t.

Pytanie: W którym etapie będzie robiona ul. Krótka? Ostatnio nawieziono tłucznia i teraz

podczas ulew woda.z ulicy spływa do szamba.

Odpowiedź: Część mieszkańców mieszkających przy ulicy krótkiej zgłosiło potrzebę

wyrównania drogi. Należy zadzwonić do p. Borowiak do wydziału infrastruktury . Po

generalnym remoncie wszystko będzie naprawione..

Pytanie: Do której oczyszczalni pójdzie kanalizacja?
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Odpowiedź: Do Borowca.

Pytanie: Jak będzie przebiegał remont ulicy Szkolnej?

Odpowiedź: Remont będzie w trzech etapach l .Robakowo Wieś/Żernicka. 2. Robakowo Wieś.
3. Robakowo Osiedle. Kolejność etapów nie jest ustalona.

Pytanie: Co będzie na ulicy Szerokiej?

Odpowiedź: asfalt. Koniec remontu 6 miesięcy od podpisania umowy .

Pytanie: Czy na ulicy Szerokiej mogą by ć progi?

Odpowiedź: Te tematy by ły już omawiane, progi się nie sprawdziły .

Pytanie: Na ul. Polnej progi są w zbyt dużej odległości.

Odpowiedź: Nic nie można z tym zrobić.

Prośba o złożenie pisma w sprawie położenia progów zwalniających.

1. Pomiędzy Polną a Szeroką.
2. Leśna przed Skrzy żowaniem z Malinową.
3. Przed Skrzy żowaniem z Agrestową i Malinową.

Dwa progi ul. Szeroka, pomiędzy ul. Dworcową a Nowiną, kolejny pomiędzy ul. Nowiną a ul.
Polną, następny w okolicy ul. Topolowej.
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Warto pomy śleć o innym rozwiązaniu niż progi.

Pytanie: Czy można zrobić przejście na ul. Szerokiej?

Odpowiedź: Nie ma możliwości.

Prośba o umieszczenie Lustra przy końcuskrzyżowania Szeroka-Dworcowa,

Pytanie: Na jakim etapie jest procedura wykupu ul. Dworcowej?

Odpowiedź: Zostanie to. sprawdzone.

Wniosek Q autobus do Bonda Rataje o 7.20 z przystanku autobusowego przy ul Szkolnej.

Sprawdzić autobus, który dowozi do Dworca PKP. Propozycja, żeby jechał przez Robakowo.

Trasa- ul. Nowina, ul Szeroka,ul Polna,Szkoła, Gądki. \

Wniosek do Burmistrza o przywrócenie świetlicy dla wszystkich mieszkańców.

Pytanie: Na co zostały przeznaczone środki z budżetu obywatelskiego na. kanalizację?

Odpowiedź: Pieniądze są zamrożone.
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Pytanie: Czy są informacje na temat wykupu gruntów [pod budowę chodnika przy ul Leśnej?

Odpowiedź. Lasy się nie zgadzają.

Koncepcja rury w rowie - pismo o chodnik .

Zweryfikować granice rowu - ul. Leśna.

Pytanie: Kiedy nastąpi przekazanie dworca?

Odpowiedź: W tym roku będzie papier własnościowy . Jest zgoda na większy parking, po
przejęciu można podjąć działania.

Pytanie: Czy jest możliwość wycięcia krzaków przy torach?

Odpowiedź: Należy to do lasów.

Wniosek o przycięciekrzaków przy ul . Szkolnej.

Ad. 6. Po wyczerpaniu wszystkich tematów zebranie zamknięto o godz. 20.20.

Przewodniczący Zebrania:
Andrzej SURDYK

Protokołowała:
Anna Drewnows
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