Knurów: dn. 23.08. 2006 r.

Protokół Nr 53 / 2006r.
z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska
odbytego dnia 23.08. 2006r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu i Finansów oraz członkowie
Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska. Posiedzenie komisji odbyło się w budynku Urzędu
Miasta przy ul. Niepodległości.
W posiedzeniu wzięli udział ponadto zaproszeni goście w osobach:
• Skarbnik Miasta Krzysztof Grzelak;
• Naczelny Wydziału Krystyna Kostelecka;
Porządek obrad:
1. Omówienie pism i korespondencji;
2. Wypracowanie wniosków do budżetu na 2007r;
3. Sprawy różne.
Posiedzenie wspólne, obydwu komisji otworzył Przewodniczący Komisji Gospodarki
J. Furgoł, od stwierdzenia prawomocności posiedzenia oraz przywitania przybyłych gości.
Następnie przewodniczący przedstawił propozycję porządku obrad, do którego nie wniesiono
uwag, po czym przystąpiono do realizacji przyjętego harmonogramu posiedzenia. Komisji
wspólnie przewodniczyli J. Furgoł oraz Z. Gałkowski. Odczytano również protokoły z
ostatnich posiedzeń obydwu komisji, które zostały przyjęte bez uwag.
Ad 1. Omówiono następujące pisma:
• Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie „ Informacja dotycząca awaryjnych
napraw dróg wojewódzkich nr 921 i 924 w rejonie Knurowa”, pismo dot. ul.
Zwycięstwa. Komisja przyjęła przedstawione informację z niezadowoleniem, z uwagi
na długi czas oczekiwania, po którym nastąpi remontu nawierzchni DW-924.
• Pismo Przewodniczącego Rady Gminy Rudzenie, skierowane do Przewodniczącego
Rady Miasta Knurów, w sprawie „wyeliminowania dopływu zanieczyszczeń do
głównych zbiorników Wód Podziemnych 330 – Gliwice i 327 Lubliniec – Myszków
pochodzących z odpadów Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach. Komisja
Gospodarki postanowiła przyjąć autorstwo dla projektu uchwały R.M. Knurów o tej
samej treści jak w załączeniu pisma. Jednocześnie zwrócono się do BRM o
przygotowanie treści uchwały w tym brzmieniu. Komisja Gospodarki oraz Komisja
Budżetu i Finansów jednogłośnie poparły inicjatywę podjęcia uchwały popierającej
starania Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
• Pismo Przewodniczącego Rady Miast i Gmin tworzących KZK GOP. Komisja przyjęła
treść pisma do wiadomości.
• Pismo Pana ...........................*i, do Przewodniczącego Rady Miasta Knurowa.
Komisja akceptuje treść pisma z dnia 24.08.2006r przygotowanego przez wydz. U.A.,
stanowiącego odpowiedz dla mieszkańca.

•
•

Pismo Prezydenta Miasta Knurowa Adama Ramsa, w sprawie „prac konserwacyjnych
na terenie cmentarza przy ul. Ks. Koziełka”, skierowane do Przewodniczącego Rady
Miasta Knurów. Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Pismo Zastępcy Prezydenta Adama Szczypki, do Pana .........................* zamieszkałego
przy ul. ........................*. Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.

Ad 2. W trakcie omawiania wniosków do budżetu na 2007 rok, członkowie komisji rozpoczęli
debatę od pytań skierowanych do Skarbnika Miasta K. Grzelaka. Radny Z. Gałkowski zadał
pytanie Skarbnikowi, jakie grunty zostały sprzedane na terenie Knurowa i za jaką sumę.
Skarbnik odpowiedział, że za 850 tyś zł netto zostały sprzedane nieruchomości pozyskane od
skarbu Państwa przy ul. B. Prusa. Ponadto sprzedano 5 działek przy ul. Rakoniewskiego oraz
10 mieszkań przy ul. Sokoła.
Radny Zbigniew Gałkowski złożył formalny wniosek w sprawie sprzedaży przez Gminne
Knurów nieruchomości na terenie Miasta w 2002-2006 oraz kwot uzyskanych ze sprzedaży.
Autorem drugiego formalnego wniosku był również Radny Zbigniew Gałkowski, wniosek dot.
sprzedaż gruntu przy ul. K Wielkiego. Wątpliwości Radnego wzbudza kwota sprzedaży, która
wyniosła 130 tyś zł, w sytuacji, gdy nieruchomość wyceniono na 230 tyś.
Wszystkie zgłoszone wnioski zostały spisane, przegłosowane i przekazane do Prezydenta,
w celu umieszczenia w budżecie. Jedynie dwa wnioski wymienione poniżej, zgłoszone przez
Radnego Achima Machulika, zostały odrzucone w wyniku głosowania.
1. Wniosek Joachima Machulika, w sprawie zabudowy progów na ul. Aleja Lipowa.
Komisja w głosowaniu odrzuciła wniosek. Członkowie komisji głosowali: za
wnioskiem 2 głosy, przeciw 7, wstrzymujących 2.
2. Wniosek Joachima Machulika, w sprawie zabudowy progów na ul. Ziętka. Komisja w
głosowaniu odrzuciła wniosek. Członkowie komisji głosowali: za wnioskiem 1 głos,
przeciw 3, wstrzymujących 5. Za zabudową progów nie głosowali: Achim Machulik i
Mirosław Świerk.

Ad 3. W sprawach różnych omówiono kwestie organizacyjne.

Protokół opracował i napisał:
Eugeniusz Tymoszek

Przewodniczyli posiedzeniu:
Zbigniew Gałkowski i Jan Furgoł

Załącznik do protokołu stanowi wykaz wniosków do budżetu miasta na 2007 rok.

Knurów 23.08.2006 r.
Załącznik nr.1 do Protokołu nr 53/2006 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska w dn.
23.08.2006r.

Wnioski Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska RM Knurów do
budżetu Gminy Knurów na 2007 rok. Zgłoszone na posiedzeniu komisji w
dniu 23.08.2006r.
1. Zabezpieczyć właściwą wielkość środków finansowych na przejmowanie dróg prywatnych
oraz terenu parkingu autobusowego przy ul. Lignozy na rzecz Gminy.
2. Wybudować place zabaw i gier dla dzieci w Szczygłowicach.
3. Przeprowadzić remont ulic: Jęczmienna, Ogrodowa, Akacjowa, Broniewskiego, Wrzosowa,
Chmielna, Prusa, Moniuszki, Plebiscytowa Starowiejska, Plac Powstańców Śląskich, dojazd
z ul. Wolności do Placu Powstańców Śląskich, wzdłuż posesji nr 11, 11a, 11b.
4. Kontynuować modernizację parku mieszczącego się przy ul. Kopalnianej i Dworcowej.
5. Kontynuować prace w parku „Not” oraz na terenie po byłym gospodarstwie rolnym w
Szczygłowicach.
6. Wykonać remonty chodników na ulicach: Pocztowej, Ks. Koziełka od ul. Karłowicza, na ul.
Sienkiewicza, Kwitka, Batorego i Mieszka I.
7. Przeprowadzić modernizację targowiska miejskiego przy ul. Szpitalnej.
8. Wykonać mały plac zabaw i jedno stanowisko do gry w koszykówkę na terenie przyległym do
parkingu przy ul. Leśnej – kwota ok.10 tyś. zł.
9. Wyposażyć pomieszczenia budynku OSP – Szczygłowice oraz plac przed budynkiem w
urządzenia rekreacyjno sportowe, kwota ok. 40 tyś. zł.
10. Opracować dokumentację techniczną oraz wybudować wodociąg zapewniający dostawę
wody do nieruchomości położonych w rej. ul. Ks. Koziełka, pomiędzy ul. Łubinową i
Akacjową.
11. Opracować dokumentację techniczną oraz wybudować oświetlenie uliczne na obszarze
położonym w rej. ul. Ks. Koziełka pomiędzy ul. Łubinową i Akacjową.
12. Przeznaczyć środki finansowe na zakup agregatu prądotwórczego o mocy min. 150 KW,
który stanowić będzie awaryjne źródło zasilania dla potrzeb Szpitala Miejskiego w
Knurowie, kwota 120 tyś. zł.
13. Przeznaczyć środki finansowe Gminy na przeprowadzenie niezbędnych remontów dachów
budynków Szpitala Miejskiego w Knurowie, kwota 500 tyś. zł.
14. Zabudować progi na ul. Dąbrowskiego oraz na ul. Sienkiewicza w rej. budynków nr 3 i 4.
15. Wykonać dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego na ul. Wyspiańskiego.
16. Wybudować miejsca postojowe dla samochodów na roku ul. Kosmonautów i Szpitalnej.
17. Utwardzić nawierzchnię ul. Stawowej od ul. Zwycięstwa do bramy kościoła.

Wnioski opracował i spisał przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska

Jan Furgoł

Wnioski zgłoszone jako propozycja współfinansowania Gminy Knurów na
drogach powiatowych i wojewódzkich.
1. Podjąć działania w celu wybudowania ronda na skrzyżowaniu ulic: Niepodległości,
Michalskiego, Wilsona, Rybnickiej. Zabezpieczyć środki na partycypację w kosztach
przygotowań i wykonania dokumentacji.
2. Wybudować chodnik na ul. Zwycięstwa za wiaduktem kolejowym do granic miasta,
oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Bojową, ponadto na ul. Szpitalnej - obustronnie od
ul. Kosmonautów do ul. Chrobrego
3. Wykonać remont chodników na ulicach: Wilsona, Al. Piastów, Szpitalnej, 1-Maja do
ronda z obydwu stron.
4. Wymienić oświetlenie uliczne na Al. Piastów
5. Wykonać sygnalizację świetlną - wzbudzaną na przejściach dla pieszych na
skrzyżowaniach:
• Ul. Wilsona z ul. 1 Maja;
• Ul. Lignozy z ul. Sztygarską;
• Ul. Michalskiego w rej. Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Wnioski opracował i spisał przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska

Jan Furgoł
*informacja podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z
dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.).
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