Knurów: 16.05.2006 r.

Protokół Nr 50/2006 r.
z posiedzenia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska
odbytego dnia 16.05.2006 r.
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji Gospodarki i Ochrony
Środowiska. Posiedzenie komisji odbyło się w budynku Urzędu Miasta Knurów
przy ul. Niepodległości.
W posiedzeniu wzięli udział ponadto zaproszeni goście w osobach:
• Naczelnik wydziału GKRiOŚ Pani Barbara Zwierzyńska;
• Inspektor wydziału GKRiOŚ Pani Ryszarda Kawecka;
Porządek obrad:
1. Omówienie projektów uchwał;
2. Analiza pism i korespondencji;
3. Sprawy różne.
Posiedzenie komisji otworzył przewodniczący Komisji Gospodarki Jan Furgoł
od stwierdzenia prawomocności posiedzenia oraz przywitania przybyłych gości.
Odczytano protokół z ostatniego posiedzenia komisji, który został przyjęty bez uwag.
Następnie Przewodniczący przedstawił propozycję porządku obrad, do którego nie wniesiono
uwag, po czym przystąpiono do realizacji przyjętego porządku.
Ad 1. Omówiono następujące projekty uchwał:
• W sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów”.
Informacje dotyczące projektu uchwały przedstawiła Pani Naczelnik Barbara
Zwierzyńska oraz Pani Ryszarda Kawecka. Projekt „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Knurów”, powstał w związku ze zmianami ustawy o
odpadach, która nałożyła na gminy obowiązek opracowania nowego regulaminu.
Z uwagi na fakt przekazania członkom komisji nowego materiału, komisja nie była w
stanie podjąć analizy tego regulaminu w chwili obecnej. W związku z tym
przewodniczący komisji zaproponował aby goście komisji –przedstawiciele GKRiOŚ
zapoznali komisję ze sprawą przygotowania nowego regulaminu. Goście również
odpowiedzieli na wiele pytań członków komisji. Przewodniczący komisji
zaproponował przenieść merytoryczną część dyskusji na dzień 30.05.2006 r. godz.
14.00. ponadto zaproponował przygotować dla potrzeb komisji dodatkowe materiały z
których członkowie komisji będą mieli lepszą mozliwość porównac zmiany pomiędzy
nowym a dotychczasowym regulaminem.
• W sprawie: „przyjęcia statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego w Katowicach”. Komisja oczekuje na najbliższej sesji Rady
Miasta szczegółowych wyjaśnień ze strony KZK GOP i PKM.

Ad 2. Omówiono następujące pisma:
• Pismo wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Ewy Jurczyga do przewodniczącego
Rady Miasta Knurów w sprawie zmiany organizacji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu
ulic Szpitalnej i Kosmonautów. Komisja zapoznała się z pismem i oczekuje na
informacje, jakie podjęto decyzje w tej sprawie na posiedzeniu komisji przy Staroście
Powiatu Gliwickiego.
• Pismo wiceprezydenta Adama Szczypki do przewodniczącego Rady Miasta dr Tomasza
Reginka w sprawie modernizacji ul. Plebiscytowej, placu Powstańców Ślaskich oraz
bocznej Wolności. Komisja przyjęła do wiadomości treść pisma bez uwag.
• Pismo Mieszkańców ul. Rybnickiej i ul. Niepodległości do prezydenta Adama Ramsa.
Mieszkańcy w/w ulic złożyli protest przeciwko objazdowi, który został poprowadzony
wskazanymi ulicami. Komisja zapoznała się z pismem i stwierdza, że pismo jest już
nieaktualne.
• Pismo wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Ewy Jurczyga, w sprawie interpelacji
zgłoszonej na sesji Rady Miasta przez radnego Joachima Machulika. Komisja
zapoznała się z pismem, nie wnosząc uwag ponieważ pismo było odpowiedzią dla
radnego.
• Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowej 11, w sprawie zwrotu kaucji za
mieszkania, które lokatorzy nabyli na własność. Komisja zapoznała się z pismem bez
uwag.
Ad 3. W sprawach różnych omówiono bieżącą działalność komisji.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
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