Protokół Nr XLVII/2006
z sesji Rady Miasta Knurów
odbytej w dniu 31.03.2006r.

Przewodniczący Rady Tomasz Reginek
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/ - o t w i e r a m XLVII -mą sesję Rady Miasta
Knurów.
Na podstawie listy obecności obecnych na sesji jest 18 radnych wobec tego stwierdzam
prawomocność obrad.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 w Urzędzie Miasta, ul. Niepodległości 7 w Knurowie.
Na ustawowy skład Rady 21 radnych obecnych na sesji było 21 radnych, co stanowi 100%.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

W sesji Rady Miasta udział wzięli:
Adam Rams – Prezydent Miasta,
Kazimierz Kachel – Z-ca Prezydenta Miasta,
Adam Szczypka – Z-ca Prezydenta Miasta,
Anna Karwot – Sekretarz Miasta,
Krzysztof Grzelak – Skarbnik Miasta,
Jerzy Felkowski – Radca Prawny.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Osoby delegowane z Urzędu Miasta do wzięcia udziału w sesji Rady Miasta:
1. Andrzej Pach – Naczelnik Wydziału OR,
2. Piotr Dudło – Naczelnik Wydziału SO,
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3. Piotr Grzelak – Pełnomocnik d/s Profilaktyki i Promocji Zdrowia,
4. Barbabara Bismor – Kierownik USC,
5. Jerzy Kosowski – Dyrektor CK,
6. Piotr Surówka – Dyrektor MOSiR,
7. Barbara Zwierzyńskla – Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ,
8. Barbara Erwin – Naczelnik Wydziału Planowania i Budżetu,
9. Adam Ostalecki – KW,
10. Małgorzata Cisek Sopel – MOPS,
11. Krystyna Kostelecka – Naczelnki Wydziału UA,
12. Zbigniew Światowiec – Dyrektor MZJOś,
13. Andrzej Daroń – Komendant SM,
14. Jarosław Wiewiura – Szef MIOC,
15. Grażyna Szweda – Naczelnik Wydziału ZP,
16. Mariusz Aleksiej - Naczelnik Wydziału GR,
17. Mirosław Kobylec – Dyrektor MZGLiA,
18. Adam Polywka – Z-ca Naczelnika FN,
19. Justyna Stolfik – Salewerda – Radio FAN.

Lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W sesji udział wzięli:
1. Mariusz Kaliński – mieszkaniec,
2. Bogusław Tyszkowski – Prezes PWiK S.A.
3. Edward Bibułowicz – mieszkaniec,
4. Izydor Golec – mieszkaniec,
5. Celestyna Kopiec – mieszkaniec,
6. Franciszek Nosiadek – Przewodniczący SLD,
7. Waldemar Siurek – KWK „Szczygłowice”,
8. Bogusław Siwiecki– mieszkaniec,
9. Bogusław Szyguła – mieszkaniec,
10. Joanna Heler – Dziennik Zachodni,
11. Barbara Rozkurt – Nowiny Gliwice,
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12. Bogusław Wilk – Przegląd Lokalny,
13. Ewa Jurczyga – Rada Powiatu,
14. Michał Nieszporek – Starosta,
15. Kazimierz Świtała – Główny Inżynier PE „MEGAWAT”,
16. Krzysztof Lippok – Kierownik Ruchu zakładu „MEGAWAT”,
17. Janusz Owczarski – mieszkaniec,
18. Szymon Kościerz– mieszkaniec,
19. Paweł Kamiński – mieszkaniec.

Lista obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 2
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 16.02.2006r.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Informacja na temat działania energetyki w mieście. Planowane inwestycje i
remonty– koordynacje prac z planami miasta.
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie w
roku 2005.
11. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy Knurów,
2) w sprawie: formy i zakresu informacji z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji Kultury,
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3) w sprawie: formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I
półrocze,
4) w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXVII/243/2000 Rady Miejskiej w Knurowie
z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Jednostki Budżetowej pod nazwą
„Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” w Knurowie,
5) w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację wyodrębnionych
zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji
oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania,
6) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie mienia do kapitału zakładowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Knurowie i objęcia w zamian
akcji,
7) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/519/2005 Rady Miasta Knurów z dnia
15 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w dzierżawę
nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ul. Rakoniewskiego,
8) w sprawie: określenia zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych
gminy i Urzędu Miasta z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności jak również wskazania organów do tego
uprawnionych,
9) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem
Śląskim na realizację zadania na drogach wojewódzkich w 2006 roku,
10) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok,
11) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok,
12) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok,
13) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok,
14) w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/593/2005 z dnia 29.12.2005r. w sprawie:
budżetu Gminy Knurów na 2006 rok,
15) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok,
16) w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/593/2005 z dnia 29.12.2005r. w sprawie:
budżetu Gminy Knurów na 2006 rok,
17) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
18) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
19) w sprawie: zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów,
20) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/460/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17
marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Knurów”,
21) w sprawie: ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz o
dalszym postępowaniu z nimi na terenie miasta Knurów.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie sesji.
Czy w sprawie proponowanego porządku obrad, ktoś z radnych pragnie zabrać głos?
Prezydent Miasta
Wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na
drogach powiatowych w 2006 roku.
Wnioskuję o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: ustalenia zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz o dalszym postępowaniu z nimi na
terenie miasta Knurów.
W głosowaniu za przyjęciem wniosku Prezydenta Miasta w powyższych sprawach głosowało
18 radnych, 0 radnych głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na
sali 18 radnych). Zmiany zostały wprowadzone bezwzględną większością głosów ustawowego
składu Rady.
Ad. 3
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie głosowania.
Przewodniczący Rady do Komisji Skrutacyjnej zaproponował:
-

radnego Grzegorza Noconia, który wyraził zgodę,

-

radnego E. Tymoszka, który wyraził zgodę,
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Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w powyższym składzie głosowało 16 radnych, 0
radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się do głosu. (Obecnych na sali 18
radnych).

Ad. 4
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Rady do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponował:
-

radnego Jana Furgoła, który wyraził zgodę,

-

radnego Dariusza Dzindzio, który wyraził zgodę,

-

radnego Zbigniewa Gałkowskiego, który wyraziła zgodę.

Za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w powyższym składzie głosowało 15 radnych, 0
radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 18
radnych).

Ad. 5
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 16.02.2006r.

Przewodniczący Rady
Protokół z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 16.02.2006r. wyłożony był do wglądu w Biurze
Rady Miasta.
Z treścią protokołu zapoznali się:
-

Przewodniczący Rady,

-

Wiceprzewodniczący Jan Trzęsiok,

-

Wiceprzewodniczący Henryk Hibszer,

-

Radny Zbigniew Wojciechowski,

-

Radny Jan Furgoł,

-

Radny Roman Buchta,

-

Radny Emil Szolc,
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-

Radny Marek Hildebrandt,

-

Radny Eugeniusz Tymoszek,

-

Radny Joachim Machulik,

-

Radny Mirosław Świerk,

-

Radny Jerzy Pach,

-

Radny Zbigniew Gałkowski.

W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag protokół został przyjęty.

Ad. 6
Interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady
Przed kilkoma dniami byliśmy świadkami na tej sali fantastycznego wydarzenia kulturalnego.
Mogę sparafrazować słowa Napoleona i powiedzieć, że oczami knurowskiej madonny
patrzyło na knurowian 600 lat, bo tyleż lat rzeźby, które były tutaj prezentowane sobie liczą.
To wydarzenie przyjęte zostało niezwykle ciepło przez nasze społeczeństwo i sala była
naszymi mieszkańcami zapełniona. Do tego wydarzenia nie doszłoby gdyby nie upór,
samozaparcie, pracowitość i dążenie do celu jednego z naszych mieszkańców a mianowicie
Bogusława Szyguły. Chciałbym w imieniu Rady Miasta Panu Bogusławowi złożyć
najserdeczniejsze podziękowania.
Bogusław Szyguła
Chciałbym podziękować, że ta sala przez cztery dni mogła być filią Muzeum
Archidiecezjalnego. Jednocześnie chciałbym podziękować Dyrektorowi Centrum Kultury bez
którego ta wystawa by się nie odbyła. Chciałbym jednocześnie przeprosić pracowników
Ratusza za dezorganizację pracy. W ciągu tych pięciu dni na tej sali i na tych korytarzach
przewinęło się 3.500 osób, dlatego stanowiło to dużą dezorganizację dla pracowników.
Chciałbym serdecznie przeprosić, bo nie spodziewałem się, że będzie taka frekwencja.
Przewodniczący Rady
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Myślę, że decyzja o przyznaniu Panu Bogusławowi Szygule „Lauru Knurowa” była słuszna.
Dziękuję również Dyrektorowi Centrum Kultury za pomoc w organizacji, bo była to pomoc
nieodzowna.
Z-ca Prezydenta Miasta K. Kachel
Jeżeli chodzi o rolę pana Bogusława Szyguły to ona głównie ograniczała się do
przedstawienia informacji na tej Sali. Natomiast bez ludzi z Centrum Kultury, bez
przygotowania wywozu i przywozu, montowania tego wszystkiego na pewno nie byłoby to w
takiej formie jaka jest. Tym ludziom również należy się podziękowanie.
Radny Z. Wojciechowski
Kiedy będą naprawione wiaty na przystankach autobusowych?
Zapytuję również, kiedy będzie remontowany park przy ul. Lignozy i park NOT w
Szczygłowicach. Po zimie jest tam połamanych dużo drzew i dużo innych rzeczy.
Przy ul. parkowej rosną topole. Wiele z nich jest uschniętych, nawet na drodze leży
jedna topola, proponuję, aby te suche topole powycinać, a resztę topoli, które są suche
poprzycinać.
Przy ul. Sztygarskiej, przy nasypie kolejowym również rosną topole, które są stare i
również wnioskuję, aby poucinać suche gałęzie. To nie są tereny gminne, ale wnioskuję, aby
wystąpić do właścicieli tych terenów.
Za parkiem NOT w Szczygłowicach są tereny Skarbu Państwa, jest tam duży teren i
wnioskuję, aby w tym miejscu ustawić tablicę, że jest to wybieg dla psów, dlatego że
mieszkańcy nie mają gdzie ze swoimi psami wychodzić i takie są propozycje. Nie będę już
nadmieniał jak to wygląda z tymi odchodami, po zimie jest ich pełno w całym Knurowie, nie
tylko w Knurowie. Wnioskuję, abyśmy podeszli poważnie do tej sprawy.
Radny J. Machulik
Moja pierwsza interpelacja dotyczy porządkowania miasta po zimie., przede
wszystkim chodzi o pozostałości po psach, które rzucają się w oczy.
Kolejna interpelacja dotyczy chodnika przy Al. Lipowej, w miejscu wyjazdu z MSP nr
9. Ten chodnik w niedużej, ale w jakiejś części jest popękany i w ramach reklamacji można
byłoby to zgłosić firmie wykonującej, aby tę inwestycję poprawiła.
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Następna sprawa dotyczy doświetlenia w rejonie ul. Gen. Ziętka między blokami 14 i
16, jest tam już jedna oprawa oświetleniowa, chodzi o dobudowanie drugiego punktu, żeby
ten teren był doświetlony mocniej.
Kolejna interpelacja skierowana jest do Powiatu. Chodzi mi problem dróg należących
do Zarządu Dróg Powiatowych. Czy można byłoby otrzymać odpowiedź na pytanie, jakie
środki zostały przeznaczone w budżecie 2006 roku na wykonanie dróg, nie w takim znaczeniu
cząstkowym po zimie, tylko na remonty generalne. Chodzi mi o porównanie tych środków z
innymi gminami.
Radna B. Pomarańska
Gdy wysiadałam z samochodu na parkingu za Urzędem to wpadłam po kostki w wodę.
Myślę, że należałoby zwrócić uwagę na parking, bo nie tylko radni i urzędnicy z tego
parkingu korzystają, wyjeżdżają stamtąd również wycieczki i pielgrzymki z kościoła. Można
byłoby go chociaż wysypać jakimś żużlem, bo jest tam samo błoto.
Radna B. Gawlińska
Chciałabym uzyskać informację na temat zakończenia objazdu przez Knurów w
związku z remontem ul. Rybnickiej, czy są jakieś informacje, kiedy te prace zostaną
zakończone? Z tego co słyszałam to ta droga w ogóle nie jest remontowana, nic się tam nie
dzieje.
Następna interpelacja dotyczy kontynuacji remontu przy przychodni w Knurowie przy
ul. Kazimierza Wielkiego. Prace zostały rozpoczęte przed zimą, kiedy nastąpi kontynuacja
tych pracy?
Trzecia sprawa dotyczy świeżo wyremontowanego chodnika na skrzyżowaniu ul.
Szpitalnej z ul. Niepodległości, chodnik jest w nienajlepszym stanie.
Bardzo chciałabym podziękować za lustro, które jest przy ul. Szpitalnej, przy
wyjeździe z ul. Floriana.
Wiceprzewodniczący Rady J. Trzęsiok
Chciałbym się dowiedzieć czy zostały podjęte jakieś kroki dotyczące ograniczenia
prędkości oraz tonażu przejeżdżających ul. Rybnicką samochodów.
Drugie pytanie również nawiązuje do tych poprzednich remontów pozimowych.
Konkretnie chodzi o bardzo zdewastowany odcinek ul. Zwycięstwa blisko granic miasta,
również ul. Rybnicka, może jest tych dziur niewiele, ale kilka jest i są kłopotliwe dla tych,
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którzy tam mieszkają oraz ul. Lignozy, na tych odcinkach, które szkodami górniczymi zostały
zdewastowane. Pomimo podjętych napraw sytuacja się pogarsza.
Kolejna sprawa dotyczy wodociągu w ul. Starowiejskiej i Granicznej. Czy mamy
jakieś ustalenia, porozumienia, miała ta sprawa trafić na drogę sądową. W tym roku nastąpiły
kolejne awarie i po usunięciu tych awarii są teraz doły, które należałoby wyrównać, ale
bardzo bym prosił żeby nie robić tego zaraz, gdyż jeszcze wczoraj oglądałem i gdybyśmy to
zasypali teraz to na pewno nie załatwi to sprawy, musimy poczekać, aż woda siądzie i wtedy
dopiero ten rejon ul. Starowiejskiej wyremontować.
Mieszkańcy ul. Dymka pytają o wywóz szkła i plastyku w workach, które zostały
doręczone mieszkańcom i według informacji miały być wywożone razem ze śmieciami. Te
worki zostały na tej ulicy do dnia dzisiejszego i mieszkańcy pytają co z tym zrobić, czy jest to
niedopatrzenie „Komartu”, czy zostały zrobione jakieś przesunięcia czasowe, że jest to
jeszcze nie zabrane?
Po zimie, po stopnieniu śniegu okazało się, że mamy tam „prezenty”. Naprzeciw ul.
Leśnej, na ul. Zwycięstwa jest kilkanaście worków ze śmieciami, które ktoś ukrył w śniegu i
kiedy śnieg stopniał to one zostały uwidocznione. Prosiłbym o posprzątanie tych śmieci, bo
gdy te worki zostaną rozerwane to będziemy mieli o wiele większy problem. Należałoby
apelować jakoś do świadomości ludzi, że takie rzeczy w XXI wieku nie powinny mieć
miejsca.
Radny M. Świerk
Pierwsza kwestia dotyczy progów spowalniających. Na osiedlu WP II zostały
zamontowane progi, ale nie wiem czy to spowodował pług, który tam jeździł podczas zimy,
czy jakieś inne osoby, bo te garby zostały zdewastowane, brakuje tam pewnych części i
wystają druty, które mogą spowodować przebicie opony i może to mieć różne konsekwencje.
W ostatnią niedzielę na osiedlu WP II na parkingu przy Biedronce ul. Witosa została
zupełnie zalana, można było obserwować tworzenie się rzeki na całej szerokości, wody było
na wysokość od 15 do 20 cm. Niestety drożność studzienek w pewnym momencie się
zapchała, dlatego że po zimie nikt tego parkingu nie chce sprzątać, wszystkie papiery i śmieci
woda sobie wyczyściła i zapchała studzienki. Jedynym ratunkiem było to, że mieszkańcy
osiedla i właściciele garaży, które tam są wzięli się do roboty i sami odetkali te studzienki
mimo, że ktoś bierze za to pieniądze. Dzisiaj w Przeglądzie Lokalnym piszę, że akcja
niedzielna na ul. Witosa była błyskawiczna a ja tam byłem i to trwało dwie godziny, a nie
wspomnę już o rachunku za telefon komórkowy, bo dzwoniłem wszędzie gdzie się dało.
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Policja zapytała mnie, skąd wiem, że oni nie interweniowali. Dopiero gdy zadzwoniłem na
dyżur do Urzędu ta pani pomogła tym ludziom, którzy bronili tych garaży i tym, którzy
bronili

Biedronkę.

Sformułowanie,

że

reakcja

była

natychmiastowa

wprowadza

społeczeństwo w błąd.
Radny J. Pach
Chodzi mi o uporządkowanie terenu usytuowanego przy skrzyżowaniu ul. Wilsona i
ul. Szpitalnej naprzeciw Banku. Wiem, że nie jest to teren miejski, ale należy zwrócić im
uwagę, żeby go uporządkowali.
Czy został rozstrzygnięty przetarg na I etap przebudowy ul. Krasickiego, chodzi o
miejsca parkingowe.
Dwa lata temu zwracałem się z prośbą o ustawienie tablicy informacyjnej w rejonie III
Kolonii na skrzyżowaniu ul. Słoniny i ul. Sienkiewicza. W tym rejonie nie ma żadnej tablicy
informacyjnej, zbliżają się wybory i przydałaby się tablica, aby powiesić na niej np.
obwieszczenia.
Radny P. Dulias
W związku z nie wyłonieniem nabywców udziałów Radia FAN chciałbym się dowiedzieć co
państwo zamierzacie dalej z tym zrobić. W związku z tą prywatyzacją wszyscy wiązaliśmy
nadzieje na rozwój tej spółki, na zakup dodatkowego sprzętu, modernizację. W związku z
tym, że oferent w czasie negocjacji wycofał się z tych rokowań czy państwo przewidujecie
jeszcze raz ogłosić ponowne ogłoszenie w sprawie zbycia tych udziałów. Chciałbym się
dowiedzieć co się będzie działo z uchwałą Rady?
Radny J. Furgoł
Zły stan dróg stanowiących objazd przez Knurów o tym nie chcę mówić, bo to zostało
napisane w interpelacji złożonej przeze mnie dwa tygodnie temu na ręce Przewodniczącego
Rady. Chcę zwrócić uwagę na zupełnie inny aspekt. Otóż objazd przez Knurów
spowodowany zamknięcie drogi Rybnik – Gliwice to nie jest wszystko, przez Knurów jest
również objazd dla kierowców zmierzających do Raciborza przez Sośnicowice. W
miejscowości Przerycie jest przerwana droga na skutek remontu mostu, trwa to już kilka
miesięcy i jeszcze ok. pół roku ten objazd będzie trwał. Kierowcy jadący autostradą w
kierunku Raciborza zjeżdżają w Ostropie na Sośnicowice i lądują w Knurowie, ponieważ
dostają się na objazd Gliwice – Rybnik z którego jest kolejny objazd przez Knurów.
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Kierowcy jadący do Raciborza i do przejść granicznych w powiecie raciborskim w wielu
przypadkach są zdezorientowani gdzie się w ogóle znajdują. Byliśmy świadkiem z radnym J.
Pachem stojąc przy MSP nr 2 jak kierowca zatrzymał się chcąc jechać do Kuźni Raciborskiej,
bo zupełnie nie widział jak ma jeździć po Knurowie. Jeden z przedsiębiorców prywatnych z
Rud Raciborskich zadzwonił do mnie i poinformował mnie, że prowadząc szerokie kontakty
handlowe z całym krajem, z wieloma kontrahentami z kraju musi jeździć do Knurowa po
tych, którzy nie umieją wyjechać z Knurowa w stronę Raciborza. Dlaczego tak się dzieje?
Jadąc tym objazdem od strony Gliwic mamy w Bojkowie tablicę – objazd przez Knurów i tak
ci kierowcy jadą. Dojeżdżają do ul. 26 Stycznia i tam jest brak strzałki – objazd prosto. Jest
drogowskaz w prawo na ul. 26 Stycznia Rybnik Żory i oni właśnie tam jadą, bo myślą, że to
jest ten objazd. Na wylocie z ul. 26 Stycznia na ul. Szpitalną nie ma tabliczki Rybnik Żory
tylko w lewo jest napis – centrum a w prawo Chałupki. Jeżeli skręci w prawo to na następnym
skrzyżowaniu w lewo skręcić nie może, bo jest zakaz ruchu w skręcając w prawo wraca z
powrotem do Gliwic. Kto jedzie dalej ul. Szpitalną dojeżdża do MSP nr 2 i w prawo jest
drogowskaz – Rybnik, Żory stąd się bierze się ogromny ruch na ul. Wilsona potężnych TIRów i innych samochodów, które potem mają bardzo wielki kłopot przy „Zaciszy” żeby skręcić
w prawo, ale z tym skrętem w prawo to nie jest takie proste, bo dojeżdżając ul. Wilsona do
„Zaciszy” jest drogowskaz Żory - Racibórz, którego nigdzie wcześniej nie ma. Kierowcy,
którzy chcieli jechać do Raciborza są szczęśliwi, bo znaleźli sobie ten kierunek, natomiast ci,
którzy chcą jechać do Rybnika wjeżdżają na stację paliw gazowych i tam się pytają którędy
jechać do Rybnika. Właścicielka stacji zwróciła się do mnie z prośbą o interwencję, żeby te
drogowskazy pozmieniać, bo czasami są zablokowani dużą ilością samochodów, które tam
przyjeżdżają i szukają drogi. Jeżeli ktoś pojedzie od strony Zabrza w stronę Rybnika i
pojedzie ulicą 1 Maja to żaden znak wskazujący kierunek Rybnik nie jest zaklejony. To samo
dotyczy ul. Szpitalnej, ale dla odmiany tam jest drogowskaz Chałupki, drogowskazy Chałupki
są nie pozaklejane, więc kierowcy naprawdę po naszym mieście błądzą. Należałoby coś z tym
zrobić, bo to jeszcze potrwa kilka miesięcy i to błądzenie kierowców jest niepotrzebne.
Kiedy będą naprawione drogi żużlowe, ponieważ mieszkańcy ul. Wieczorka, Bojowej,
Szkolnej zaczynają się już domagać naprawy tych dróg żużlowych, nie tylko tych ale, ale
generalnie wszystkich dróg żużlowych.
Chciałbym zapytać o pojemniki na szkło i plastiki, śniegi spowodowały, że dużo
nieczystości jest obok tych śmietników powyrzucanych na zewnątrz i tak to pozostało. Czy
„Komart” będzie to sprzątał, czy są przewidziane jakieś środki do uporządkowania miejsc
gdzie kontenery jeszcze stoją.
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Jadąc od strony Gierałtowic dzisiaj dwa razy spotkałem rowerzystów jadących po
pasie jezdni, jednemu zwróciłem uwagę, że ma chodnik i mógłby jechać chodnikiem, bo
bardzo wiele perturbacji w związku z tymi rowerzystami, trudno ich było ominąć.
Proponowałbym ustawić na drodze znak: zakaz ruchu rowerów po pasie jezdnym a wyraźnie
pokazać, że tę ścieżkę rowerową może stanowić chodnik.
Radny Z. Gałkowski
Chciałbym jasno i czytelnie usłyszeć deklarację, kiedy zostanie wyremontowany
parking przy ul. Szarych Szeregów, sprawa się ciągnie od ponad półtora roku, ten parking jest
źle zbudowany. Dzisiaj gdybyśmy się tamtędy przemieścili to pływamy.
Kiedy rozpoczniemy dalszą modernizację upiększania parku przy ul. Dworcowej ?
Remont ronda, które w opinii fachowców miało być najwspanialszym rondem, czy ten
remont spowoduje zatrzymanie tego ronda, bo wydaje mi się, że przy ogromnym tłoku
komunikacyjnym byłoby to niestosowne, więc może należałoby z tym zaczekać.
Powódź przy ul. Witosa i ul. 1 Maja. Nie wiem jak są skonstruowane umowy z
firmami, które mają nam kanalizację udrażniać, bo jedynym beneficjentem, który wykonał tę
pracę była OSP, na którą w budżecie co roku mamy bardzo niedużo pieniędzy, ale oni
syrenami zwołali swoich członków i pojechali w tamto miejsce.
Kiedyś w Przeglądzie Lokalnym opublikowano mapę dróg powiatowych, gminnych i
wojewódzkich na terenie Knurowa. Chciałbym żebyśmy wrócili do tej sprawy i
wypowiedzieli się ile jest dróg powiatowych na terenie miasta Knurowa, czy gmina nie
mogłaby przejąć tych dróg i w jakiś sposób konserwować i oczyszczać. Śmiesznym jest fakt,
że pług przejeżdża ulicą 1 Maja, podnosi pług jedzie dalej, a pług, który jedzie ul. Kazimierza
Wielkiego również podnosi pług przejeżdża ul. 1 Maja i przejeżdża na kolejną ulicę w
Knurowie. Płacimy za kilometry, natomiast nie płacimy za robotę. Płacimy za przejeżdżanie
pustym przebiegiem. Ludzie się z nas śmieją. W związku z tym, czy odbyły się próby
współpracy na naszych drogach i jak one wyglądają. Chcę przypomnieć, że mapa drogowa,
która ukazała się w Przeglądzie Lokalnym z informacją która droga do kogo należy nie jest
załatwieniem sprawy. Na spotkaniu z byłym Marszałkiem Olbrychtem, które zorganizował
Pan Rudolf Kasza przy pomocy Dyrektor MG nr 2 E. Jurczygi i moim przypominam sobie, że
opowiedział historię, że w Ustroniu Zarząd Miasta postawił takie znaki, która droga do kogo
należy, ale wcale na tym nie wygrał, bo to że oznaczył te drogi wcale nie oznaczało, że ludzie
zrozumieli, że na każdej z tych dróg jest inny właściciel. Powołuję się na wypowiedź pana
Marszałka dlatego, że nasi mieszkańcy nie do końca rozumieją dlaczego ul. Szpitalna jest
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drogą powiatową, ul. Kazimierza Wielkiego drogą gminną a 1 Maja znowu powiatową, bo
oni do przedszkoli, pracy i sklepu poruszają się tymi drogami. Wydaje mi się, że ta idea, która
kiedyś się zrodziła i można zawrzeć takie porozumienie, że można wspólnie w tej sprawie
dojść do konsensusu, chciałbym się dowiedzieć co w tej sprawie można było zrobić.
Radny E. Szolc
W Dolinie Knurówki od ul. Ogana do ul. Koziełka wzdłuż tych parków jest wysypisko
śmieci. Chciałbym się dowiedzieć kiedy rozpoczną się prace porządkowe, bo jest to sytuacja
nieciekawa, dużo worków ze śmieciami. Nie jest to obraz zadbanego miasta.
Mój przedmówca mówił o rondzie i należałoby zrobić barierki przy przejściu od
strony kościoła do parku kopalnianego, bo tam jest zalewisko przy każdej krawędzi i
samochody, które tamtędy przejeżdżają oblewają mieszkańców, żeby tego uniknąć należałoby
ustawić barierki albo to wyasfaltować, ale nie w czerwcu tylko już, bo w tej chwili jest tam
zaniżenie, gdy zapchała się studzienka to było tam kompletne zalewisko. Chciałem nawet
zadzwonić do Z-cy Prezydenta A. Szczypki żeby zobaczył jaka jest tam sytuacja. Ten temat
jest bardzo ważny i ciągnie się już od tamtego roku.
Na ulicy Dworcowej przy Inkubatorze Przedsiębiorczości jest dziura i kierowcy
autobusów wjeżdżających na parking przy Inkubatorze w przypadku opadów deszczu tej
dziury nie widzą i uszkadzają sobie zawieszenie. Należałoby to zrobić, bo jeżeli będziemy
czekać na reakcję województwa to niewiadomo kiedy zostanie to zrobione, a mieszkańcy
mają z tym problemy.
Była już wspomniana sprawa „garbów”, że na skutek okresu zimowego kiedy drogi
były odśnieżane pługami, na ul. Paderewskiego brakuje w progach spowalniających
niektórych elementów. Jest to bardzo niebezpieczne dla przejeżdżających samochodów.
Zarządy wspólnot mieszkaniowych zwróciły się do mnie z następującym pismem:
„Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych nieruchomości położonych przy ul. Ks. A.
Koziełka 31 do 51 zwracają się z uprzejmą prośbą o przyjęcie przez Gminę Knurów drogi
wewnątrzosiedlowej. W uzasadnieniu powołujemy się na fakt wcześniejszego przejęcia na
rzecz Gminy drogi do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Kilińskiego 8 i 20 w
Szczygłowicach. W czasie obecnej zimy droga na Osiedlu Koziełka nie była utrzymywana w
zadawalający sposób. Ponadto żadna Wspólnota poza naszymi nie posiada na stanie drogi
osiedlowej. Każdy z właścicieli płaci na rzecz Gminy podatek od nieruchomości oraz opłatę
dzierżawną. W związku z powyższym, uważamy że przejęcie drogi osiedlowej przy ul.
Koziełka przez Gminę jest jak najbardziej uzasadnione”.
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W tych budynkach mieszkają również mieszkańcy budynków komunalnych.
Mieszkańcy budynku przy ul. Koziełka 49 w Knurowie kolejny raz zwracają się do
Rady Miasta o spowodowanie przyspieszenia prac związanych ze sprzedażą lokali
mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Wiem, że tam były problemy ze
sprawami gruntowym, ale za 4 lata sprawy gruntowe powinny być uregulowane. Mieszkańcy
oczekują na chwilę kiedy będą mieli możliwość wykupienia mieszkań w tym budynku.
Radna T. Kocierz
Moje zapytanie dotyczy ul. Korfantego w Szczygłowicach. Zwrócili się do mnie
mieszkańcy tej ulicy. Ta droga od 9 lat jest niczyja, nie jest odśnieżana, nie jest naprawiana.
W ostatnim czasie jeżdżą po tej drodze ciężarówki z gruzem i z kamieniem, które nie tylko
hałasują i robią dodatkowe szkody w budynkach tam położonych, ale również
zanieczyszczają tą drogę. W związku z tym mam jedno pytanie czyja to jest droga, czy jest to
droga gminna, kto się tą drogą ma zajmować? Kiedyś to była główna droga dojazdowa do
Szczygłowic, skąd się wzięły te ciężarówki na tej drodze, jaki zakres pracy one wykonują?
Od dłuższego czasu już tamtędy jeżdżą i niszczą nie tylko drogi, ale również budynki. Jak
długo to będzie trwało? Jeżeli ma to trwać dłużej to należałoby zastanowić się nad inną drogą
do tych zalewisk? Ludzie chcą wiedzieć na ten temat coś więcej.
Doszły mnie słuchy, że coś się zmieniło w sprawie garażów, że jest jakaś wola
załatwienia tej sprawy, gdyby tak było to bardzo bym się ucieszyła, ale z drugiej strony po
czterech latach mówienia, że się nic nie da, że nie można nic zrobić, że niewiadomo czego ci
garażowicze chcą. Boję się że teraz jest to mamienie tych ludzi, obiecywanie a później nic się
tym ludziom nie załatwi i to byłoby bardzo nie w porządku. Jeżeli coś się zmieniło w tej
sprawie to proszę powiedzieć, że jest jakaś droga wyjścia z tego impasu i chce się coś dla tych
ludzi załatwić. Mnie jest obojętne kto to będzie robił, byle byłoby to zrobione, a jeżeli nie to
byle byłoby to wyraźnie powiedziane, że nic się w tej sprawie nie zmieniło i tym ludziom nie
można tej sprawy załatwić.
Radny D. Dzindzio
Chciałbym poprzeć interpelacje radnego M. Świerka i radnego E. Szolca dotyczące
sprawdzenia kompletności progów spowalniających.
Na ul. Dymka planowany jest montaż progów spowalniających. Chciałbym
przypomnieć, że ul. Dymka jest chyba jedyną drogą miejską o takiej długości nie posiadająca
chodnika. Mój wniosek jest taki żeby podczas montażu tych progów umożliwić swobodne
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przejście tym pieszym. Proponuję, by z jednej lub dwóch stron te progi od krawężnika trochę
odsunąć w taki sposób, by znajdowały się w tych miejscach gdzie nie ma przy krawężniku
kratek ściekowych żeby pieszy nie wchodził bezpośrednio w kratkę ściekową.
Prosiłbym o sprawdzenie stanu technicznego chodników, by reagować na każdy głos
mieszkańców, który mówi o tym, iż w niektórych miejscach są chodniki załamane. Był taki
przypadek na ul. Koziełka że chodnik załamał się na dość dużej powierzchni i na prawie 2
metry w głąb

Radny E. Tymoszek
Moja pierwsza interpelacja dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż garaży przy ul.
Staszica. Prosiłbym, żeby Prezydent podjął taką decyzję, aby można było sprzedać te garaże
przy ul. Staszica i raz na zawsze zamknąć tę sprawę. Kończy nam się kadencja, a sprawa nie
została załatwiona.
Jak daleko są posunięte prace przy budowie oczyszczalni w Szczygłowicach?
Umorzyliśmy dużo pieniędzy dla Kopalni i pieniądze miały być przeznaczone na tę
oczyszczalnię. Chciałbym wiedzieć jak daleko jest posunięta sytuacja, bo kadencja nam się
kończy i teraz inni będą się musieli o to starać a my umorzyliśmy długi.
Kolejna sprawa dotyczy prac rekultywacyjnych przy wieżowcach w Szczygłowicach,
czy zostały zakończone a jeżeli nie to kiedy zostaną wznowione? Chodzi o to, aby zakończyć
te prace, zasypać humusem i zrobić plac zabaw, boiska sportowe żeby jakoś to
zagospodarować, bo bardzo długo się to ciągnie.
Korzystając z okazji, że jest na sali Starosta Powiatu Gliwickiego chciałabym zadać
pytanie w sprawie zalewania chodnika przy Al. Piastów w Szczygłowicach. Zgłaszałem tę
sprawę i Starosta obiecał to załatwić. Teraz przy tych opadach jest 10 cm wody na chodniku.
Nie ma szans na przejście tym chodnikiem, od targowiska do pierwszego wieżowca woda
spływa na targowisko, na parking i tam są dopiero kratki ściekowe i ta woda w tym miejscu
jest dopiero wyłapywana.
Jak wygląda sprawa zajezdni autobusowej w Szczygłowicach? Czy są jakieś nowe
fakty, czy coś się zmieniło?

Radny R. Buchta
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Tak się składa, że tereny zielone trawniki, które są w gestii Spółdzielni Mieszkaniowej są
takie, że nie ma na nich śladu zimy. Z naszej strony jest gorzej, mam nadzieję, że nie
będziemy ani my, ani firma, z którą jest spisana umowa nie będzie czekała aż te zimowe
brudy zarosną świeżą trawą.
Są miejsca w miastach, które są sprawami priorytetowymi, na które trzeba zwracać
szczególną uwagę. Mam na myśli tereny przy kościołach, bo to nie są tereny kościelne, to są
tereny miejskie i należałoby tam ten pozimowy bałagan zlikwidować.
Na jakim etapie są prace związane ze stanem cmentarza przy ul. Koziełka. Miałem
okazję być przy rozmowie pani Naczelnik Zwierzyńskiej z projektantem. Chciałem tylko
zwrócić uwagę, że przybywa grobów zadbanych i mogą być problemy z ich likwidacją. Może
koncepcję zabezpieczenia tego miejsca trzeba będzie zmienić.
Czy jest prawdą, że nastąpiły jakieś opóźnienia w sprawie oddania cmentarza przy ul.
Rakoniewskiego?
Rany E. Szolc
Na ul. Dworcowej w obrębie w połowie Parku Kopalnianego została zabudowana
studzienka i jest ona podmyta, płytki się zapadają i ktoś może wpaść do tego, stanowi to
zagrożenie bezpieczeństwa w tym rejonie.
Jednocześnie chciałbym wspomnieć, że kiedy budowano rondo to cały ruch
samochodowy przebiegł ul. Koziełka i ul. Klasztorną. Zima nas zaskoczyła i nie można było
tych dróg wyremontować. Są tam szkody i zapadnięte studzienki. Z prawej strony ul.
Klasztornej są prywatne posesje, które nie mają chodnika. Kiedy będą te drogi naprawiane i
jak wygląda sprawa chodnika po prawej stronie ul. Klasztornej?
Przewodniczący Rady T. Reginek
Korzystając z okazji Prezesa Tyszkowskiego chciałbym przekazać Panu, że żalą się
mieszkańcy ul. Wzgórze, ul. Wilsona i ul. Rakoniewskiego, że oczyszczalnia ścieków w
niektóre dni bardzo hałasuje utrudniając sen tym ludziom. Prosiłbym, aby przyjrzeć się tej
sprawie, bo w niektóre dni jest to bardzo uciążliwe.
Władza samorządowa jest zobowiązana do pomagania organizacjom pozarządowym.
Nie wiem z jakiego powodu organizacje sportowe pozbawione są w naszym mieście
pieniędzy. Chcę podkreślić z całą stanowczością, że jest to poza kompetencjami Rady Miasta,
Rada Miasta nie jest temu winna, a wiele osób przychodzi do mnie z żalem. Chciałbym się
zapytać jaki jest powód, że przez 3 miesiące instruktorzy, trenerzy muszą pracować za darmo
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Oni są pełni pasji i robią to, ale myślę, że takie przeciąganie naraża nasz wizerunek władzy
samorządowej na szwank. Chciałbym się dowiedzieć jaki jest powód tej sprawy.
Mieszkaniec I. Golec
Przy ul. Niepodległości stała się tragedia, spadły druty wysokiego napięcia na dom
mieszkalny i mieszkańcy w nocy przy 22 stopniach mrozu musieli wychodzić na dwór, bo
wszystko było pod napięciem.

Chciałbym się zapytać czy będzie wymiana słupów

energetycznych na ul. Niepodległości?
Radny Z. Gałkowski
Chciałbym powiedzieć panu Golcowi, że jest jednym z najbardziej skutecznych radnych
miasta Knurowa. Zadzwonił do SM w sprawie dziury w asfalcie i dziura została natychmiast
załatana. O tym fakcie dowiedziałem się z Przeglądu Lokalnego, ta jedna dziura, którą Pan
dostrzegł i zgłosił została załatana, szkoda że nie wszystkie.
Mieszkaniec I. Golec
Chciałbym serdecznie za tę sprawę podziękować.
Dowiedziałem się, że asfalt, który został położony na moście ma gwarancje na 3 lata a on już
po roku zupełnie stracił trwałość.
Przewodniczący Rady powitał nowego Naczelnika GR pana Mariusza Aleksieja.
Ad. 7
Odpowiedzi na interpelacje.
Starosta Powiatu Gliwickiego M. Nieszporek
Były tu poruszane sprawy dróg, jak zawsze jest to największa uciążliwość gminy w okresie
wiosennym zanim wszystkie ubytki jakie pokażą się po okresie zimowym zostaną załatane i
drogi zostaną naprawione. Niektóre dziury są płytsze niektóre są głębokie. Najgorsze dziury
są na wysokości Inkubatora gdzie istnieje nie tylko niebezpieczeństwo związane z
samochodem, ale przy okazji jest to sprawa, która wpływa na nieczystość ludzi
przechodzących obok dziury.
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Pytanie radnego J. Machulika dotyczące ile środków było wydatkowanych w
poszczególnych gminach w Powiecie Gliwickim to zostanie to Panu przesłane, bo nie umiem
tego powiedzieć z pamięci.
Kolejna sprawa dotyczy objazdu wynikającego z zamknięcia drogi krajowej. Sytuacja
na dzień dzisiejszy jest taka, że od 3 kwietnia zostanie ograniczony tonaż samochodów
przejeżdżających objazdem do 18 ton. W części ograniczenie tego tonażu może będzie mniej
uciążliwe, natomiast taki objazd będzie istniał, ale w trochę mniejszej ilości. Prowadziliśmy
rozmowy z Zarządem Krajowym dotyczącym umożliwienia naprawy tych dróg a przede
wszystkim żeby jak najszybciej można było ten kawałek drogi krajowej uruchomić. Ostatnie
informacje, jakie do nas wpłynęły to sprawa sprowadza się do tego, że jeżeli będą warunki
atmosferyczne tego typu jak w tej chwili to może w okolicach końca kwietnia będzie
możliwość otwarcia tej drogi na zasadach wahadłowego przejazdu przy kolejnych robotach,
dlatego przetarg ostateczny na remont tej drogi jest dopiero w okresie załatwiania
rozstrzygnięcia. Znając tryb przetargów to może trochę potrwać zanim będzie normalny ruch
prowadzony na tej drodze. To nie jest tylko sprawa tego odcinka, bo remont tej drogi jest
planowany przez Dyrekcję Dróg Krajowych od skrzyżowania w Kuźni Nieborowskiej do
„Mysiej Góry” czyli to nie jest sprawa tylko tego odcinka. Jeżeli chodzi o oznakowanie tego
objazdu to należy to do Zarządu Dróg Krajowych, który nam ten objazd narzucił i w zasadzie
nie ma tu żadnej możliwości prawnej żeby powiedzieć że tego objazdu nie może być.
Radny J. Furgoł mówił że niewiadomo gdzie jechać i jak dojechać przez miasto. W
żadnym przypadku w tej chwili sytuacja się nie może poprawić jeżeli nie będzie zmienione
oznakowanie po stronie miasta i po stronie tego, który robi objazdy. Nasze wewnętrzne
oznakowania również nie są jednoznaczne, ale może być jeszcze jeden problem, że zapchają
się te ciężkie samochody, które będą chciały jechać w kierunku na Rybnik, na Racibórz, na
Chałupki, czyli na przejścia drogowe. Myśmy wszystkich informowali na jakim zasadzie są
objazdy, oni nie jadą tylko od strony Gliwic, oni jadą drogami szybkiego ruchu. Sytuacja tego
objazdu pokazała, że w tej chwili na drogach wystarczy jeden odcinek zamknięty i jesteśmy
zapchani. Na koniec tego roku mają być rozpoczęte prace przy budowie autostrady A1, mamy
wjazd z ul. Dworcowej na wysokości „Moczur”, autostrada jest budowana z różnych
materiałów żeby je dowieźć na miejsce to jakiś środek transportu musi być wykorzystany. Z
reguły są to bardzo ciężkie samochody. Mamy doświadczenie jak zniszczone są drogi przez
budowę autostrady A4. W jakimś procencie jest udział firmy, która buduje te drogi żeby dać
masę, by można te dziury uzupełnić. Nie ma jednak zakończonego systemu. Jeżeli któryś z
Prezydentów ma planowane spotkanie z Ministrem Poloczkiem w poniedziałek to trzeba mu
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zadać jedno pytanie żeby skontrolować koszty związane z odtworzeniem dróg, z których
korzystają firmy transportowe dowożące materiał na miejsce budowy. Za niedługo w naszym
rejonie nie będziemy w ogóle mieć po czym jeździć. Jeżeli chodzi o ilość dróg to w Powiecie
Gliwickim dróg powiatowych jest 307 km, dróg wojewódzkich jest w utrzymaniu ponad 20
km, dróg powiatowych w mieście Knurowie jest 11,5 km czyli poniżej 5% całości dróg
przechodzi przez miasto Knurów. Od dwóch lat nie ma żadnych środków bezpośrednio
przekazywanych z budżetu na utrzymanie tych dróg tak samo jak gminy i miasta utrzymania
dróg muszą dokonywać ze środków własnych tak samo powiat dokonuje tego ze środków
własnych. Do momentu kiedy była subwencja drogowa na poziomie 3,5 mln zł na Powiat
Gliwicki i to były koszty związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Powiatowych czyli zimowe i
letnie utrzymanie dróg i inwestycje. W 2006 roku w powiecie mamy zaplanowane 6 mln 300
tys. zł. Była kiedyś taka sytuacja, że przy bardzo małych dochodach powiatu te pieniądze były
jeszcze zabierane na inne cele, na inne wydatki ponoszone przez powiat. Z tego wynika, że
sytuacja jeżeli chodzi o argument, że mamy jakieś pieniądze z boku to na pewno ich nie ma,
bo wiadomo, że to ze środków własnych.
Chcę nawiązać do pytania, które jest bardzo krótkie, ale odpowiedź jest bardzo długo.
Sprawa dróg w powiecie, ewentualnego przekazywania dróg. Temat jest bardzo
skomplikowany, ale jeżeli niewiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze, ilość środków
finansowych przeznaczanych na utrzymanie jednego kilometra wynikające z możliwości
budżetu to jest trzykrotnie niższa w mieście Knurowie. W związku z tym miasto przejmując
te drogi do zimowego utrzymania musiałoby przynajmniej dwukrotnie dokładać do 1 km. W
jednej z samorządowych gazet był apel prezydentów miast prezydenckich żeby wszystkie
drogi, które są w rejonie tych miast były drogami miejskimi. Na dzień dzisiejszy rozwiązanie
i stan prawny na dzień dzisiejszy jest taki jaki jest, takie środki jakie możemy przeznaczyć to
będziemy przeznaczać, ukłony w kierunku poszczególnych gmin i miast żeby można było
wspólnie sfinansować dla dobra ogółu mieszkańców gmin czy miast. Na następną sesję
przygotowywane jest wzajemne porozumienie odnośnie wykonania ul. 1 Maja od ul.
Bojkowskiej do Al. Lipowej. Wstępne określenie przedsięwzięcia opiewa na 350 tys. zł w
związku z tym na sesji jest uchwała przekazująca 170 tys. zł żeby można było ten temat
załatwić. Marzy się, aby można było te drogi doprowadzić do właściwego stanu.
Jeden z radnych mówił o akcji dotyczącej zatopienia przy ul. 1 Maja i Witosa. Zostało
w tej sprawie zorganizowane spotkanie dotyczącego tego tematu. Przyglądałem się temu
tematowi wcześniej żeby się dowiedzieć jak można to załatwić. Sprawa leży w złej melioracji
i w złym działaniu rolników, dlatego że cała woda spłynęła z pól na drogi powiatowe. Przez
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kilka dni było utrudnienie na tym skrzyżowaniu, w tej chwili jest już przemyślane
rozwiązanie docelowe, myślę że ten problem w najbliższym czasie nie będzie już w tym
rejonie istniał.
Jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości, to wszystkie ograniczenia prędkości jakie są
zastosowane to oprócz tego trzeba je przestrzegać. Gdyby wszyscy stosowali się do
przestrzegania przepisów to nie trzeba byłoby budować progów spowalniających na to żeby
ktoś jechał powoli, a sprowadza się do tego że młodsi kierowcy próbuję na tym odcinku 20
metrów dojść do 100 km/h. Przy okazji chcę poinformować, że jest decyzja Komisji d/s
ruchu, która przychyliła się do ogólnych sugestii, żeby ul. Szpitalna była ulicą główną a ul.
Kosmonautów byłaby ulicą podporządkowaną. W tej chwili po oddaniu odcinak ul. Szpitalnej
do drogi krajowej ruch jest dość duży w związku z tym oznakowanie zostanie załatwione.
Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące porozumienia się jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg to
taka korespondencja była prowadzona nie tylko z Knurowem, ale również z innymi gminami.
Na dzień dzisiejszy sprawa rozbija się o możliwości dogadania się w sprawach finansowych.
Temat został trochę późno rozpoczęty, bo były już sytuacje przetargowe zaawansowane
odnośnie wyłonienia specyfikacji.
Jeżeli chodzi o ul. Korfantego to według mojej wiedzy jest to ulica miejska.
Jeżeli chodzi o chodnik przy Al. Piastów to chcę powiedzieć, że on będzie zrobiony i na
pewno do końca czerwca będzie to załatwione. Wszyscy zmierzamy do tego żeby
doprowadzić te drogi do stanu w miarę dobrego.
Sprawa dotycząca zajezdni autobusowej, w tej chwili sytuacja jest na tym samym etapie co
była, nie mamy jeszcze odpowiedzi, zwróciliśmy się do Kompanii o przekazanie.
Jeżeli odpowiedzi są niepełne to proszę o zapisanie dwóch zdań na kartce i będzie odpowiedź
udzielona w formie pisemnej.
Prezydent Miasta A. Rams
W pierwszej kolejności odpowiem na pytanie radnego P. Duliasa dot. Radia FAN. We
wtorek w Gazecie Wyborczej będzie opublikowane ogłoszenie, zaproszenie do publicznych
rokowań na mocy stosownych przepisów w tym uchwały Rady Miasta z dnia 20 października
2005r. Procedurę uruchamiamy do tego, aby podjąć kolejną próbę do sprzedania udziałów
spółki działającej pod nazwą „Media Lokalne”, pisemne oferty należy składać w sekretariacie
gminy Knurów w terminie do 8 maja 2006 roku, otwarcie ofert nastąpi 10 maja br. Będziemy
Radę informację informować o rezultatach tego zaproszenia.
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Interpelacja radnego Z. Gałkowskiego w sprawie przejęcia dróg powiatowych. Radny
powiedział, że jest to jego marzenie. Prowadzimy rozmowy ze Starostwem Powiatowym,
myślę że radni w sposób precyzyjny określili stan dróg. Cieszy nas fakt, że na ul. Szpitalnej są
już w dużej mierze są eliminowane te dziury, które były. Jeżeli chodzi o remonty cząstkowe
na drogach gminnych to również ten proces przebiega. Prowadzimy korespondencję, bo
wpłynęła propozycja ze strony Powiatu by miasto rozważyło przejęcie ul. Szpitalnej i ul.
Kosmonautów. Odpowiedzieliśmy, że te drogi od dawna nie widziały gruntownego remontu,
są w stanie katastrofalnym. Jesteśmy otwarci na rozmowy jeżeli stan techniczny tych dróg
będzie możliwy do tego, by podjąć poważne rozmowy o ewentualnym przejęciu niezależnie
od tego deklarowaliśmy i deklarujemy chęć partycypacji w kosztach remontu dróg
powiatowych. Starosta był uprzejmy odnieść się do tego i Rada podejmie dzisiaj uchwałę na
kwotę 170 tys. zł z naszego budżetu celem wspólnych działań na drogach powiatowych. Być
może nie jest to ostatnia inicjatywa Starostwa Powiatowego, jesteśmy otwarci również na
dalsze wspólne działania w tym zakresie. Starosta wspomniał o artykule we „Wspólnocie”,
rzeczywiście pojawił się taki apel, ale chodziło o miasta na prawach powiatu. Inne gminy
dość ostrożnie do tego podchodzą, bo tych zadań jest coraz więcej, pieniędzy coraz mniej. My
realizujemy własne zadania, bo przecież tych problemów natury wojewódzkiej i powiatowej
w gminach występuje dużo. To wcale nie jest kierowane złą wolą, to jest kwestia dużego
ograniczenia środków na te zadania. Przypomnę ostatnią debatę na temat ZOZ-u w Knurowie,
która była bardzo dynamiczna, ZOZ również jest zadaniem powiatu, a my się tym zajmujemy,
bo sprawa odbywa się w naszym mieście. Ja Radę poinformowałem, że my nie jesteśmy
pasywni, obojętni a wręcz odwrotnie wykazujemy dużą wolę pomocy publicznej również na
to zadanie i taką deklarację złożyłem i ona jest nadal aktualna. Pomoc publiczna wyniosła
blisko 700 tys. zł w przeciągu ostatnich 3 lat. Wszyscy zgodzimy się, że jest to duża pomoc.
Chciałbym się odnieść również do wypowiedzi radnej T. Kocierz jak również radnego
E. Tymoszka dotyczącej garaży. Ta sprawa jest nam wszystkim znana, jest już przez wiele lat
omawiana na forum Rady. Niewłaściwe jest przedstawienie tego istotnego problemu na takiej
zasadzie, że koniec kadencji, że teraz to już Prezydent działa na takiej zasadzie żeby zdobyć
popularność i przypodobać się wyborcom. Tak nie jest, ja nic nowego w tej kwestii nie
powiem, bo chcę być uczciwy, w tym zakresie stan prawny się nie zmieni, jest w dalszym
ciągu wola z mojej strony, by tę sprawę załatwić w majestacie prawa, a prawo tak stanowi, że
tak jak wcześniej wpływały wnioski o nieodpłatne przekazanie garaży ich użytkownikom nie
jest w świetle prawa możliwe. Naczelnik Wydziału GR spotkał się z jednym z użytkowników
garaży, rozpoczęli kolejne rozmowy i z tego co mi zostało przekazane przez
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Wiceprzewodniczącego J. Trzęsioka, który też wykazuje duże zaangażowanie w tę sprawę z
moich informacji wynika, że rozważane jest przez użytkowników garaży zredagowanie
wniosków dotyczących kupna tych garaży. Jeżeli procedura zostanie nadana, wpłynie
oficjalny wniosek w tej sprawie to my zgodnie z obowiązującymi przepisami tę sprawę
będziemy podejmować.
Interpelacja radnego E. Tymoszka dotycząca oczyszczalni ścieków w dzielnicy
Szczygłowice, łącznie z Kopalnią „Szczygłowice”, tam również był akcent dotyczący
upływającego czasu, czyli kalendarza wyborczego, to również jest niepotrzebne. W ostatniej
rozmowie z Dyrektorem Kopalni „Szczygłowice” dowiedziałem się, że sprawa jest w toku,
budowa trwa w związku z tym jak zostanie oczyszczalnia ukończona będzie przekazana na
rzecz miasta i ten fakt nas będzie cieszył.
Z-ca Prezydenta A. Szczypka
Radna B. Pomarańska narzekała, że musi tonąć w błocie jadąc na sesję. Wyjaśniam, że
już został rozstrzygnięty przetarg na projekt dotyczący zagospodarowania tego miejsca.
Projekt zostanie zrobiony, w następnej kolejności zagospodarujemy ten teren w sensie
realizacji i będzie to na pewno ładne. Jeżeli chodzi o sprawy błota i stojącej wody to chyba
dla wszystkich jest to oczywiste, bo wystarczy spojrzeć wszędzie, mieliśmy ciężką zimę,
potem ulewne deszcze i ta woda nie jest w stanie wsiąknąć. Wszelkie sprawy związane z
inwestycjami czy też z żużlowaniem muszą jeszcze trochę poczekać aż będzie trochę cieplej i
woda wsiąknie.
Jeżeli chodzi o deformację chodników, bo też taka sprawa była sygnalizowana. Też
musimy odczekać, bo po kilkunastu dniach te garby „siadają”. Jeżeli będą jakieś uszkodzenia
to niezwłocznie przystąpimy do napraw cząstkowych chodników.
Sprawa wylewania wody przy ul. 1 Maja przy ul. Witosa. Słuchając narzekań, że ta
sprawa była prowadzono wolno to cieszyłem się, że na sali nie są obecni „główni aktorzy” tej
akcji czyli PSP, OSP i SM. Jest mi przykro gdy tego słucham. Był obecny Starosta z
członkiem Zarządu Waldemarem Dombkiem, byliśmy tam długo i obserwowaliśmy całą
akcję. Cały czas padał deszcz, ludzie byli przerażeni, że ta akcja tak długo trwa, ale to z tego
powodu, że ten napływ wody był tak duży, że na początku były podejrzenia, że te pierwsze
studzienki, które są najbliżej ul. 1 Maja są zapchane, ale okazało się, że one były drożne. Te
wpusty uliczne mają ograniczone przekroje i ta woda nie może szybciej płynąć. Oprócz PSP,
OSP i SM od razu pojawiła się na miejscu ekipa z PWiK, chociaż sprawa nie dotyczyła
kanalizacji. Otwierali włazy, pomagali służbom i razem ratowali całą sytuację. Z tego miejsca
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wszystkim serdecznie dziękuję. Akcja trwała nie tylko w tym miejscu, bo również w innych
miejscach ludziom zalewało piwnice.
Sprawy dotyczące zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Koziełka. Pamiętam, że
było takie pismo, myśmy odpisali, że w aktualnej sytuacji nie jest możliwe przejęcie tej
wewnętrznej drogi osiedlowej. Jeżeli radny E. Szolc chciałby się z tym zapoznać to
udostępnimy wszystkie materiały, które są w wydziale.
Jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkań w budynku przy ul. Koziełka 49 to sytuacja jest
bardziej złożona, były tam sprawy uregulowania sytuacji prawnej terenu i spełnienia
wszystkich wymagań, które są związane ze sprzedażą mieszkań. Jeżeli takie pismo zostało
doręczone, to postaramy się na to pismo odpowiedzieć.
Sprawa ronda poruszana przez radnego Z. Gałkowskiego i radnego E. Szolca. W
sensie ogólnym powiem informacyjnie to co już mówiłem kilkakrotnie, że o każdej sprawie,
która dotyczy dróg wojewódzkich jest zawsze informowany Zarząd Dróg Wojewódzkich,
który jest administratorem i właścicielem tego. Jeżeli chodzi o rondo to już dawno Zarząd
Dróg Wojewódzkich został poinformowany o różnych usterkach i jest spisany protokół. W
ramach gwarancji inwestor usunie te usterki. Słuchając pewnych wypowiedzi to mam
wrażenie, że jest to wypowiedź złośliwa, bo obserwując samo wykonanie ronda ja setki razy
przejeżdżałem przez to skrzyżowanie gdy tego ronda nie było i pamiętam, że przynajmniej
raz na tydzień było tam mnóstwo szkła i wypadków. Po otwarciu jeżdżę tamtędy kilka razy
dziennie i nie ma tam szkła, to rondo jest bezpieczne. Nawet w momencie takiego obciążenia
Knurowa tymi objazdami to korki się tworzą przy włączeniu ul. Szpitalnej do ul.
Niepodległości, ale przez rondo wszystko przejeżdża płynnie. Bezpieczeństwo jest
najważniejsze a te usterki są najważniejsze. Prosiłbym, aby nie robić z tego sensacji tylko
spokojnie poczekać, bo roboty będą wykonane i będziemy się wspólnie z tego cieszyć. Nie
wracajmy już do sprawy ronda, bo to jest męczące. Rozmawiam z ludźmi z tego miasta i są
zadowoleni, że mogą bezpiecznie przejeżdżać przez to skrzyżowanie.
Jeżeli chodzi o tworzące zalewiska to chciałbym radnego E. Szolca uspokoić, że tak
jak inne usterki jest ta sprawa przekazywana do Zarządu Dróg Wojewódzkich. W czasie tych
ulewnych deszczy stworzyło się duże zalewisko na części ronda, miało to miejsce wieczorem
natomiast rano po kontakcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich po 3 godzinach była ekipa z
ZDW i ZDP, studzienki zostały odetkane, woda zeszła i wszystko było w porządku. Te służby
szybko reagują i to nie jest tak, że rondo jest nieczynne, jest pod wodą.
Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ B. Zwierzyńska
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Interpelacja radnego Z. Wojciechowskiego dotycząca naprawy wiat przystankowych.
Mamy dopiero tydzień poprawnych warunków atmosferycznych, które pozwalają wykonywać
tego typu prace. Mam nadzieję, że w miesiącu kwietniu wszystkie wiaty na terenie miasta
sukcesywnie uda się naprawić. Nie ma wiaty na terenie miasta, która nie byłaby
zdemolowana.
Jeżeli chodzi o sprzątanie miasta to tak generalnie zaczęliśmy to sprzątanie. W ramach
umowy na zimowe utrzymanie miasta jest również sprzątanie pozimowe miasta. „Komart”
już zaczyna sprzątać, część chodników została już pozamiatana. Sukcesywnie sprzątamy, ale
generalnie jest bardzo brudno, na trawnikach i na skwerach jest tragedia. To co było na
skwerze przy oczku wodnym było katastrofą, właściwie nie dało się przejść, więc chodniki na
oczku wodnym zostały posprzątane. Od wczoraj sprzątamy trawniki przy ul. Ogana, było tam
wszystko na czym się dało zjeżdżać z górek. Mam nadzieję, że do świąt uporamy się ze
wszystkimi porządkami i będzie już czysto.
Sprzątanie Parku NOT. Park przy ul. Lignozy jest posprzątany, są tam pewne
niedociągnięcia, natomiast generalnie jest posprzątane. Park NOT wygląda tragicznie żeby to
posprzątać będzie potrzeba więcej czasu, bo nie ma miejsca gdzie nie ma gałęzi. Pamiętamy o
tym i na pewno przystąpimy do sprzątania.
Uschnięte topole. Proszę powiedzieć na jakim odcinku, bo chyba gdzieś dalej przy
garażach?
Radny Z. Wojciechowski
Ul. Parkowa, wjazd od Al. Piastów 13 po prawej stronie.
Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ B. Zwierzyńska
Grunty pod ul. Parkową są własnością Skarbu Państwa, być może te topole rosną już na
naszych gruntach po PGR. Musi być wyrażona zgoda na przycinkę, nawet gdy te topole są
uschnięte. Ogłoszony został przetarg na wycinkę drzew na terenie miasta, więc to będziemy
mieli na uwadze, więc wystąpimy z wnioskiem o wycinkę.
Radny Z. Wojciechowski
Jedna topola leży na ulicy.
Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ B. Zwierzyńska
Ul. Sztygarska, topole przy garażach. Muszę sprawdzić czyje to są tereny.
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Interpelacja radnego Z. Wojciechowskiego dotycząca oznakowania wybiegu dla psów
poza Parkiem NOT. Mam wątpliwości czy takie tablice umieszczać jeżeli jest to teren
dostępny dla mieszkańców to mieszkańcy spokojnie mogą tam spacerować. Myślę, że takie
oznakowanie jest zbędne a te tablice znikną tak jak wszystko co jest świecące. To jest teren
Kopalni, to jest nieużytek i myślę, że ustawianie tablic jest zbędne, mieszkańcy spokojnie
mogą na tym terenie spacerować ze swoimi pupilkami.
Interpelacja radnego J. Machulika dotycząca sprzątania. Była już odpowiedź ogólna w
tej sprawie, która również jest odpowiedzią na interpelację radnego J. Machulika.
Zniszczony chodnik przy Al. Lipowej. Boję się, że nie uda nam się wyegzekwować
tego w ramach gwarancji. W styczniu czy w lutym zrobiły się tam grudy lodu, tam szybko
reagował KOMART, ale zanim zareagował to nasi kierowcy zaczęli jeździć po chodniku.
Prawdopodobnie te zniszczenia są spowodowane najeżdżaniem tych samochodów
osobowych. Jeżeli się uda to postaramy wyegzekwować naprawę tego chodnika od
wykonawcy, ale obawiam się, że będziemy zmuszeni naprawić go sami, bo są to zniszczenia
spowodowane przez samochody naszych kierowców.
Doświetlenie ul. Ziętka przy nr 14 i 16. Była już odpowiedź na piśmie w tej sprawie,
postaramy się tam dowiesić jeszcze jeden wysięgnik.
Interpelacja Wiceprzewodniczącego J. Trzęsioka dotycząca wywozu szkła i plastyku z
ul. Dymka. Myślę, że jest to niedopatrzenie KOMART-u, zwrócimy na to uwagę. Worki ze
śmieciami z ul. Leśnej i ul. Zwycięstwa. Jeździmy po mieście, jeżeli widzimy takie rzeczy to
staramy się je sprzątać. Jeżeli ktoś z państwa widzi to prosimy o sygnał i będziemy to sprzątać
na bieżąco.
Interpelacja radnego M. Świerka dotycząca dróg na WP II i wystających śrub z
progów spowalniających. Progi zostały uszkodzone w trakcie prowadzenia „akcji zima”, ale
trudno obarczać KOMART jeżeli były takie warunki, że operator pługu nie widział tych
progów, bo takie były ilości śniegu. Te śruby, które pozostały będziemy montować, ale
musimy trochę odczekać, bo te istniejące dziury musimy zaasfaltować. W tych warunkach nie
udało się tego jeszcze zrobić, ale na pewno w najbliższym czasie przystąpimy do naprawy
tych progów.
Przy okazji zalania ul. 1 Maja ktoś z radnych zapytał jak są spisane umowy na
czyszczenie wpustów? W niedzielę przy zalaniu ul. 1 Maja była firma, która ma umowę
spisaną na czyszczenie wpustów również pomagała. Była taka ilość wody, że wpusty nie były
w stanie tej wody przyjmować. Przy ul. Witosa już w lutym wpusty były zapchane i było
lekko podtopione to skrzyżowanie. Wtedy wyczyściliśmy te wpusty i one były drożne, ale
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takiej ilości nie były w stanie przyjąć. Teraz ulica za ulicą będą wszystkie wpusty czyszczone
na terenie miasta.
Interpelacja radnego J. Pacha dotycząca uporządkowania skweru przy ul. Wilsona,
Szpitalna. To nie jest nasz teren. Komendant SM musi wystąpić do właściciela tego terenu
żeby ten teren został posprzątany.
Przetarg na ul. Krasickiego. Materiały przetargowe są przygotowywane i na pewno w
miesiącach letnich przystąpimy do realizacji.
Tablica ogłoszeniowa. Faktycznie to już wielokrotnie było, ale wydawało nam się, że
jest słup ogłoszeniowy przy poczcie, tablica ogłoszeń przy Pomniku Powstańców Śląskich a
tam nie ma miejsca żeby postawić tablicę na tym skrzyżowaniu na III Kolonii. Jeżeli jest to
tak niezbędne to przymierzymy się do ustawienia tej tablicy, natomiast musimy znaleźć jakieś
sensowne miejsce żeby to nie przeszkadzało, nie zasłaniało widoczności na skrzyżowaniu.
Interpelacja radnego J. Furgoła – drogi żużlowe. Odbył się przetarg, złożona została
jedna oferta, ważna oferta, więc w każdej chwili zostanie podpisana umowa, bo trzeba czekać
7 dni na ewentualne protesty i przystąpimy do naprawy dróg żużlowych. Jeżeli jest tak mokro
na tych drogach to musimy chwilę poczekać żeby to wyschło. Jeżeli tylko będą sprzyjające
warunki na pewno przystąpimy do naprawy dróg żużlowych. Oprócz naprawy dróg
żużlowych w ramach tego zadania zarezerwowano dosyć sporo środków na wykonanie
nawierzchni ulepszonej z asfaltu frezowanego. To nie pozwoli na zrobienie wszystkich dróg,
ale te, które są w najgorszym stanie i które są trudne do opanowania nawet żużlem postaramy
się zrobić zależnie od tego na ile starczy tych środków.
Sprzątanie wokół kontenerów. Sprawdzimy wszystkie te miejsca, musimy objechać i
posprzątamy to.
Rowerzyści na ul. Dworcowej. Temat jest trudny. Myśmy już występowali do ZDW
żeby ten chodnik, który nie spełnia wymogów ścieżki rowerowej dopuścić i oznakować jako
ścieżka rowerowa. Zgodnie z przepisami niestety nie można tego zrobić, ale rowerzysta
gdyby jechał tym chodnikiem to nikomu by to nie przeszkadzało. Zwrócimy jeszcze raz
uwagę na to niebezpieczeństwo. Zasugerujemy, że warto jest postawić znak zakazu ruchu
rowerom. To być może spowoduje, że rowerzyści przeniosą się z rowerami na chodnik.
Interpelacja radnego Z. Gałkowskiego dotycząca parkingu przy ul. Szarych Szeregów.
Sama przebudowa parkingu nie ma sensu, tam potrzebne jest odwodnienie. Myśleliśmy, że
uda się to załatwić doraźnie, bo gdzieś w pobliżu znajdziemy kanalizację, którą uda się
odprowadzić krótkim przykanalikiem, okazało się, że w pobliżu kanalizacji nie ma.
Najbliższa kanalizacja jest wzdłuż ciągu pieszego na „oczku wodnym”, które biegnie od ul.
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Szarych Szeregów do budynków przy ul. Szpitalnej, jest to ok. 70 metrów i tyle należałoby
wybudować kanalizacji. W budżecie na ten rok są środki na to przeznaczone, a w tej chwili
opracowujemy projekt na odwodnienie tego terenu i w miesiącach letnich chcemy wykonać
ten odcinek kanalizacji, odwodnimy ten parking i mam nadzieję, że na jesień już się temat nie
pojawi. Częściowo płyty również trzeba podnieść, ale już po wykonaniu tego odwodnienia.
Park przy ul. Dworcowej. Wydawało się, że już nie ma przeszkód żeby wejść z
pracami do parku przy ul. Dworcowej, są środki w budżecie, jest to zadanie inwestycyjne i
lada moment moglibyśmy wchodzić z pracami. W miesiącu styczniu okazało się, że GPW
planuje przebudowę magistrali wodociągowej począwszy od Czarnawki aż do ul. Wagowej,
boczna ul. Dworcowej. Na całym odcinku ta magistrala idzie w chodniku ul. Niepodległości,
ale tutaj skręca i idzie przez park. Jest zakończony projekt, jest pozwolenie na budowę.
Zależy nam, żeby w tym roku ten park zrobić dlatego wymusiliśmy, mamy deklarację na
piśmie, że do lipca przebudowa magistrali na terenie parku będzie wykonana i w miesiącu
lipcu będziemy mogli wejść z rekonstrukcją.
Interpelacja radnego E. Szolca dotycząca sprzątanie nieużytków. Wszystko
posprzątamy przy ul. Klasztornej i ul. Wolności.
Radna T. Kocierz – ul. Korfantego. Do niedawna ul. Korfantego była drogą
powiatową. Po rozmowach z powiatem gmina zadeklarowała, że przejmie tę drogę na tym
odcinku, na którym jest zabudowa. Został dokonany podział przez Starostwo Powiatowe i jest
to na etapie przejmowania tego odcinka, natomiast sam odcinek zostaje Skarbu Państwa w
zarządzie, bo to są tereny, które podlegają rekultywacji. Teren przy ul. Korfantego jest objęty
rekultywacją, którą wykonuje Kopalnia „Szczygłowice” i ul. Korfantego jest to jedyny dojazd
żeby od tej strony dowozić kamień pogórniczy, bo decyzja rekultywacyjna Wojewody
Śląskiego

dopuszcza

rekultywację

poprzez

zasypywanie

tych

niecek

kamieniem

pogórniczym. Znamy temat, mieszkańcy skarżą się na uciążliwości wynikające z dowożenia
tego kamienia. Wystosowaliśmy pismo do Kopalni „Szczygłowice” żeby te samochody nie
wjeżdżały na ul. Korfantego, powoduje to niebezpieczeństwo. Wnioskowaliśmy, żeby na
końcu ul. Korfantego zrobić plac manewrowy żeby samochody mogły wykonywać manewr
nawracania. Wnioskowaliśmy również, aby na bieżąco ul. Korfantego była sprzątana i
równocześnie w tym piśmie zaznaczyliśmy że po zakończeniu tych wszystkich prac będziemy
zwracać się o naprawę ulicy Korfantego, bo oprócz zniszczeń, które teraz są to są tam
poważne szkody górnicze i to musi zostać naprawione. Mam nadzieję, że sytuacja nieco się
poprawi.
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Radna T. Kocierz
Mieszkańcy sugerują, że tam jest droga na którą można nasypać tego kamienia i byłby
tamtędy przejazd. Czy jest taka możliwość?
Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ B. Zwierzyńska
Skontaktujemy się w tej sprawie z Kopalnią „Szczygłowice”, może znajdzie jakieś inne
rozwiązanie.
Radny D. Dzindzio zgłosił uwagę dotyczącą progów spowalniających na ul. Dymka,
będziemy się starali żeby to zostało zrealizowane.
Stan chodników i szybka reakcja. Jeżeli jest jakieś zgłoszenie to proszę mi wierzyć, że
staramy się reagować w miarę szybko na tyle na ile da się ściągnąć firmę. Jeżeli coś zagraża
bezpieczeństwu to w pierwszej kolejności zabezpieczamy to wstążką lub barierką a w miarę
możliwości staramy się to naprawiać i reagujemy na każde zgłoszenie.
Radny R. Buchta – cmentarz przy ul. Koziełka. Myślę, że w miesiącu maju będzie
koncepcja, będziemy dyskutować co wybrać, natomiast w miesiącach letnich przystąpimy już
do prac renowacyjnych tego cmentarza. Pieniądze są w budżecie więc musimy to w tym roku
zrealizować.
Oddanie do użytku cmentarza przy ul. Rakoniewskiego, nie ma żadnych przeszkód.
Żeby wystąpić o zgodę na użytkowanie tego cmentarza był jeszcze jeden niezbędny
dokument a mianowicie pozwolenie wodno – prawne na odprowadzenie wód drenażowych do
Rowu FOCH, bo

jest tam drenaż zrobiony tam odprowadzenie. Po wykonaniu tego w

miesiącu styczniu wykonano operat wodno – prawny, wydano pozwolenie wodno – prawne,
wystąpiliśmy o pozwolenia na użytkowanie. 3 kwietnia przyjeżdża nadzór budowlany na
wizję i mam nadzieję, że po tej wizji okaże się, że wszystko jest w porządku.
Radny E. Szolc. Naprawa ul. Klasztornej i ul. Koziełka czyli tych ulic, które służyły
za objazd w trakcie remontu ronda. Remont ulic został wykonany, zostały tylko pojedyncze
dziury, które nie zagrażają bezpieczeństwu. Na ul. Koziełka są zaniżone wpusty, które mogą
powodować utrudnienia i jakieś zagrożenie. Postaramy się podnieść te wpusty. Jedyna
poważna pozostałość po tym objeździe to jest uszkodzony chodnik na łuku ul. Koziełka i ul.
Klasztornej. To na pewno uda nam się w kwietniu naprawić.
Poważniejszym tematem jest kwestia chodnika przy ul. Klasztornej. Zobowiązaliśmy
się, że w tym roku wyremontujemy chodnik od pierwszej posesji do skrzyżowania ul.
Klasztornej od strony ul. Wolności, bo tam jest chodnik na wysokości tej działki, aż do ciągu
pieszego ul. Klasztorna i Wolności, na tym odcinku trzeba będzie wymienić krawężniki i
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przymierzamy się żeby to wyremontować, tam jest nawierzchnia gruntowo – żużlowa i
chcemy tam zrobić nawierzchnię z kostki.
Z-ca Prezydenta A. Szczypka
Starosta wspominał o naradzie dotyczącej zalewania wodą spływającą z pól przy WP II przy
ul. 1 Maja i ul. Witosa. W spotkaniu uczestniczyło wiele podmiotów. Chcę zaznaczyć, że
gmina Knurów „cierpi nie za swoje grzechy”. Ta woda spływająca z pól wypełnia rów
przydrożny, który jest w pasie drogowym drogi powiatowej. Powiat zobowiązał się, że pilnie
oczyści ten rów z gałęzi i ze śmieci i mam nadzieję, że więcej tej wody będzie mogło spłynąć
do „Machoczka”, bo przy „Machoczku” jest przelew do kanalizacji. Chciałbym uprzedzić, że
patrząc za okno obawiam się, że te uciążliwości nadal będą miały miejsce dopóki nie będą
wykonane prace.
Jeżeli chodzi o rondo to powiem, że gdy informowałem Dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich o zaistniałej sytuacji odwodnienia ronda, prosiłem żeby przyjechał do Urzędu
na spotkanie w celu jak najszybszego rozpoczęcia prac naprawczych na rondzie, umówiliśmy
się, że przyjedzie w przyszłym tygodniu i omówimy zakres prac, które mają być wykonane.
Chciałbym wyjaśnić, że ja jestem zadowolony z rozwiązania technicznego ronda, ale nie
jestem zadowolony z usterek i będziemy się zwracać z prośba, żeby ZDW usunął te usterki.
Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ B. Zwierzyńska
Interpelacja radnej B. Gawlińskiej dotycząca parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego,
rozpoczęliśmy prace w ubiegłym roku, niestety pogoda nie pozwoliła nic więcej zrobić, ale
wszystkie prace powinny być zakończone do końca lipca. Jeżeli tylko pogoda się poprawi
wykonawca wejdzie z pracami na ul. Kazimierza Wielkiego. Gdy już mieliśmy podpisaną
umowę z wykonawcą to Zakład Ciepłowniczy zgłosił potrzebę przejść pod ulicą Kazimierza
Wielkiego i będą to robić teraz a my za nimi co nie znaczy, że na innych odcinkach gdzie nie
ma tych kolizji wykonawca nie będzie mógł prowadzić prac.
Radna B. Gawlińska
Czy mogłabym uzyskać orientacyjny termin tych prac?
Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ B. Zwierzyńska
Nie odpowiem konkretnej daty, ale w poniedziałek przekażę konkretną datę kiedy zostaną te
roboty rozpoczęte.
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Rada T. Kocierz
Chciałabym zapytać za ile zostałyby sprzedane te garaże? Bo cena, która była przedstawiona
nie jest ceną interesującą dla garażowiczów, którzy mają te garaże przez 40 lat, sami je
budowali.
Prezydent Miasta A. Rams
Nie ma żadnych nowości w tym zakresie. Stan prawny się nie zmienił, zmieniło się podejście,
nie wiem czy wszystkich, ale na pewno Pana, który poprosił o spotkanie, do tego spotkania
doszło i ten Pan powiedział, że kwestia wieloletniego zabiegania o rozwiązanie tego problemu
nie przynosi skutków, bo nie ma instrumentów prawnych, by zgodnie z pierwotnym
życzeniem grupy ludzi, użytkowników załatwić to po ich myśli, ponieważ gmina nie ma ku
temu odpowiednich instrumentów prawnych. Jeden z garażowiczów powiedział, że
wchodziłaby w grę ewentualna transakcja sprzedaży i kupna. Poproszę Naczelnika Wydziału
GR, aby przybliżył co ta rozmowa przyniosła i na jakim to wszystko jest etapie.
Radny Z. Wojciechowski
Uważam, że w sprawie nieużytków, które tam są należy wystąpić do właściciela i musi być
taka informacja, że właściciel wyraził zgodę, że tam może być wybieg dla psów. Jeżeli ta
tablica byłaby tylko dwa tygodnie to już to poskutkuje. Można to ogłosić również w
Przeglądzie Lokalny, że tam jest miejsce wyznaczone dla psów, właściciele psów muszą mieć
wyznaczone takie miejsca.
Jest taki przepis, że jeżeli chodnik nie spełnia wymogów 3,5 metra to w przepisach jest taki
zapis, że jeżeli na godzinę nie ma więcej niż 50 rowerzystów i 250 pieszych to obojętnie przy
jakiej szerokości chodnika może być ustawiony znak – ścieżka dla rowerzystów i ścieżka dla
pieszych, właśnie tak się stało przy ul. Lignozy. Również nie było warunków i też na ten
przepis powołaliście się i właściciel wyraził zgodę.
Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ B. Zwierzyńska
Ja takiego przepisu nie znam a dość dokładnie czytałam na temat ścieżek rowerowych.
Radny Z. Wojciechowski
Sama na piśmie udzieliła mi Pani takiej odpowiedzi.
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Prezydent Miasta
Pozwalam się nie zgodzić z radnym Z. Wojciechowskim z całym należytym szacunkiem Pana
o dzielnicę Szczygłowice. Radny Z. Wojciechowski dobitnie twierdzi, że to wbudowanie
tablic na ugorze kopalnianym może doprowadzić do tego, że mieszkańcy po ustawieniu tablic
usłużnie będą wyprowadzali tam pieski. Jeżeli tak miałoby to być załatwione to my jako
gmina musimy formalnie wystąpić do właściciela, potem musimy zbadać rynek na wykonanie
tych tablic, bo my nie mamy żadnego zakładu tylko musimy przyjąć najbardziej korzystną
ofertę dla gminy. To jest długa procedura, czasochłonna, my mamy dużo inwestycji, które
chcemy w tym roku wykonać, bo otworzyć je na przyszłe lata. Apeluję w trosce o czas
urzędników tych wydziałów by odstąpić od tego, bo uznaję to za niepotrzebne, iż za kilka dni
te tablice znikną, albo zostaną zniszczone. Proszę wejść w kontakt z dziennikarzami z
Przeglądu Lokalnego lub do audycji w Radiu FAN, by zaapelować do mieszkańców dzielnicy
Szczygłowic, by rozważyli wskazane miejsce, by wyprowadzać te psy.
Naczelnik Wydziału GR M. Aleksiej
Odbyło się spotkanie z przedstawicielem garażowiczów, który wyraził swoją i innych
garażowiczów chęć wykupu tych garaży. Zostało to ustnie wyartykułowane, teraz czekamy na
pisemne wnioski.
Radna T. Kocierz
Czy jest przewidziana jakaś rozsądna cena. Wracam do inwentaryzacji, jest tam dokumentacja
księgowa i wartość tych garaży wynosi 8.000 zł. Jeżeli wrócimy do ceny 8.000 zł to ona jest
nieprzystępna.
Naczelnik Wydziału GR M. Aleksiej
Stan prawny się nie zmienił i procedura musiałaby być zachowana. Musi być zachowana cena
wyznaczona przez rzeczoznawcę. Bonifikata jest niemożliwa.
Radny E. Szolc
Z-ca Prezydenta A. Szczypka wspomniał, że sprawa wspólnoty mieszkaniowej przy ul.
Koziełka to jest nierealna sprawa. Nie można wspólnot mieszkaniowych traktować na lepsze i
gorsze z tego tytułu, że ul. Kilińskiego dotyczył ten sam temat i sprawa została
uporządkowana. To nie jest tylko temat wspólnot, bo poza wspólnotami są tam również
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mieszkańcy zasobów komunalnych. Dlaczego mieszkańcy wspólnot mają odpowiadać za
drogi, a mieszkańcy zasobów komunalnych zamieszkują te tereny.
Należy dać możliwość mieszkańcom budynku nr 49 przy ul. Koziełka możliwość wykupu.
Radny E. Tymoszek
Nie otrzymałem odpowiedzi w sprawie rekultywacji terenu w Szczygłowicach przy
wieżowcach.
Chciałbym się również odnieść do wypowiedzi Prezydenta, ja nie mówiłem nic o kampanii
wyborczej, pytałem tylko o wyrażenie zgody na sprzedaż garaży murowanych w
Szczygłowicach. Prezydent mówi, że robię to specjalnie. Z mojej strony proszę nie
doszukiwać się, że ja robię coś specjalnie.
Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ B. Zwierzyńska
Jeżeli chodzi o Potok Wilczański to ostatnie deklaracje Kopalni „Szczygłowice” są z 2007
roku, jest to zakończenie rekultywacji tego terenu. Myślę, że w tym tygodniu zbierze się
komisja koordynująca eksploatację górniczą. Tam również ten temat po raz kolejny zaistnieje
i będzie można zapytać.
Radny Z. Wojciechowski
Proszę o wystąpienie do właściciela tych terenów a resztę ja załatwię.
Radny P. Dulias
Czy było jakieś uzasadnienie do wycofania się z chęci kupna udziałów Radia FAN przez
Rudy Śląskiej?
Prezydent Miasta
Ruda Śląska decyzją Prezydenta postanowiła nie kupować proponowanych przez nas
udziałów bez uzasadnienia.
Z-ca Prezydenta K. Kachel
Jeżeli chodzi o zapytanie Przewodniczącego dotyczące pieniędzy na stowarzyszenia sportowe
to muszą być procedury. Tak jak państwo pamiętacie jest odpowiednia ustawa żeby
przyspieszyć i dać możliwość funkcjonowania już wcześniej niż po kilku miesiącach
podjęliśmy. Przygotowaliśmy odpowiednią uchwałę już w październiku, ta uchwała określała
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jakie dyscypliny sportowe są brane pod uwagę. W momencie kiedy uchwalony został budżet
przystąpiliśmy natychmiast do ogłoszenia konkursu, bo takie są procedury. Do konkursu
wystartowały stowarzyszenia i 14 lutego zebrała się komisja, która stwierdziła, że wnioski nie
spełniają ustawowych warunków. Musieliśmy ogłosić drugi konkurs ofert, który teraz się
kończy. Były organizowane specjalne szkolenia dla tych stowarzyszeń, ale te stowarzyszenia
nie skorzystały z tych szkoleń.

Prezes PWiK B. Tyszkowski
Chciałbym podziękować Prezydentom, że docenili wkład pracy PWiK przy nawałnicy
wodnej.
Jeżeli chodzi o odpowiedź na interpelacje Wiceprzewodniczącego Rady J. Trzęsioka
dotyczącą ul. Starowiejskiej to na dzień dzisiejszy wyrok sądu I instancji nakazuje remont
przez Kopalnię tego wodociągu, ale Kopalnia na pewno będzie się odwoływała.
Jeżeli chodzi o interpelację związaną z hałasem oczyszczalni ścieków to
zmonitorujemy tę sprawę, ale sądzę, że mogą to być inne przyczyny. Sprawdzę tę sprawę.
Przewodniczący Rady
Czy wszystkie odpowiedzi na interpelacje satysfakcjonują radnych?
Radny E. Szolc
Mam nadzieję, że Prezydent rozpatrzy sprawę wspólnot przy ul. Koziełka i zostanie to
pozytywnie rozpatrzone.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zmianę w porządku obrad, aby punkt „Sprawozdanie
Prezydenta Miasta z działalności między sesjami” przesunąć po punkcie „Informacja na temat
działania energetyki w mieście. Planowane inwestycje i remonty– koordynacje prac z planami
miasta”.
Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8
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Informacja na temat działania energetyki w mieście. Planowane inwestycje i remonty–
koordynacje prac z planami miasta
Kazimierz Świtała
Chciałabym przedstawić jak wygląda plan MEGAWAT-u jeżeli chodzi o ten rok. Nie
będziemy niczego remontować, dlatego że sytuacja finansowa Firmy jest taka a nie inna.
Jesteśmy w tej chwili na etapie ścieżki prywatyzacyjnej, w czerwcu zostaną podjęte decyzje
co będzie dalej z naszą firmą.
Prezydent Miasta
Proszę przedstawić przybliżyć rozmowy, które MEGAWAT prowadzi z Kompanią Węglową.
Kazimierz Świtała
Na przełomie 2004 i 2005 roku były rozmowy na temat przejęcia, ale po negatywnej opinii
Spółki Węglowej zwróciliśmy się do Kompanii Węglowej o przejęcie nas, ale niestety nie
uzyskaliśmy akceptacji do dnia dzisiejszego. Z tego co wiem Kompania Węglowa chce
pozbyć się następnych zakładów ciepłowniczych a szczególnie tych, które są wrogie w
związku z tym proces integracji nie pasował co całej struktury.
Radny Z. Wojciechowski
Były tutaj rozmowy, że są zagrożenia dostawy ciepła. Czy może Pan w tej chwili
odpowiedzieć, że nie ma żadnego zagrożenia.
Kazimierz Świtała
Robimy wszelkie starania żeby to ciepło zapewnić kosztem innych usług.
Wiceprzewodniczący Rady J. Trzęsiok
Znamy problemy przedsiębiorstwa, które przebudowuje starą cechownię Kopalni „Knurów”,
czy doszło do przełomu w rozmowach z MEGAWATEM żeby uruchomiło dalszą część tej
istotnej dla nas inwestycji, bo w pobliżu znajduje się przebudowywany przez nas basen.
Kierownik Ruchu Zakładu MEGAWAT Krzysztof Lippok
Jeżeli chodzi o ten temat, zapewnienie ciepła dla Knurowa. Została sprzedana działka, na
której znajdują się główne rurociągi zasilające miasto Knurów. Na bieżąco nie jesteśmy w
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stanie sprawdzić możliwości ruszenia tego przez zarząd budowlany, ograniczyliśmy
możliwość wjazdu od drugiej strony. Obecnie jest na etapie pism, firma wystąpiła do
właściciela o polubowne załatwienie tej sprawy. Jest możliwe zlikwidowanie tej studzienki
ciepłowniczej. Właściciel terenu odpowiedział, że za pomocą swojego adwokata wystąpi z
nakazem opuszczenia zajmowanego jego terenu do I 2006 r., to jest akurat niemożliwe.
Chciałbym nadmienić, że Firma MEGAWAT w 1999r. podjęła inwestycję wartą ok. 600 tys.
zł. Polegająca na przebudowie rurociągów magistralnych na nowoczesnej technologii po
uzyskaniu uzgodnień z właścicielem Gliwickiej Spółki Węglowej. Obecnie nie jesteśmy w
stanie jako firma do innego poprowadzenia rurociągów, wiązałoby się to kosztami 600-700
tys. zł żeby przeprowadzić rurociągi.

Radny J. Pach
Byłe negocjacje żeby zabezpieczyć ten projektor ciepłowniczy, ale z waszej strony nie było
ugody w tym temacie.
Kierownik Ruchu Zakładu MEGAWAT Krzysztof Lippok
Nie można przejąć obciążenia bez ekspertyzy. Zostało wystosowane pismo, na które
właściciel terenu nie odpowiedział.
Radny J. Pach
Co będzie jeżeli właściciel terenu wygra?
Kierownik Ruchu Zakładu MEGAWAT Krzysztof Lippok
Część Knurowa zostanie bez ogrzewania, bo nikt nie jest w obecnej chwili w stanie wydać
600 tys. zł na przebudowę i przeniesienie.
Radna T. Kocierz
Jaki jest stan zadłużenia MEGAWAT-u?
Kierownik Ruchu Zakładu MEGAWAT Krzysztof Lippok
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Nie jestem Prezesem, Zarząd wyjechał do Warszawy, a my jesteśmy tutaj oddelegowani. Rok
2005 zamknął się minimalnym zadłużeniem. Z wyliczeń wynika, iż rok 2006 ma się zamknąć
minimalnym zyskiem.
Ad. 9
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
Prezydent Miasta
1. Wydałem 32 zarządzenia w następujących sprawach:
- wykonanie uchwały Rady Miasta w sprawie podziału środków na dofinansowanie
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2006 roku.
- zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2006r.; (3 zarządzenia
dot. administracji publicznej, 2 zarządzenia dot. bezpieczeństwa publicznego, 2
zarządzenia dot. pomocy społecznej,

2 zarządzenia dot. transportu i

łączności, 1 zarządzenie dot. gospodarki mieszkaniowej,

1 zarządzenie dot.

gospodarki komunalnej,
- przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
i Kadr oraz inspektora d/s drogowych w Wydziale GKIRiOŚ i powołania komisji
do ich przeprowadzenia,
- powołania Komisji do wydzielenia i przekazania na makulaturę dokumentacji
niearchwalnej,
- zmian w budżecie gminy Knurów na 2006r. (3 zarządzenia dot. oświaty, 1
zarządzenie dot. bezpieczeństwa publicznego, 1 zarządzenie

dot. transportu i

łączności, 1 zarządzenie dot. gospodarki mieszkaniowej),
- przeprowadzenia inwentaryzacji miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
- rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu, oraz polityki społecznej,
- upoważnienia Dyrektorów MOSiR, MZGLiA, MOPS, MZJOś, do dokonywania
zmian w planie finansowym jednostki na 2006r.,
- Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w rejonie ul. Rybnej w
Knurowie,
- wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej w Knurowie przy ul. Kołłątaja 2.
2. Wydałem 7 postanowień w następujących sprawach:
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-

przekazania w/g właściwości Staroście Powiatu Gliwickiego:

a) pisma Starostwa Powiatowego w Cieszynie w sprawie przekazania akt
kierowcy,
b) pisma Sądu Rejonowego w Gliwicach dotyczące

udzielenia informacji

o wyrejestrowaniu samochodu,
c) pisma Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w sprawie przekazania akt
d) pismo Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu w sprawie dowodu

kierowcy,

rejestracyjnego,

e) pisma Prokuratury Rejonowej w Zabrzu w sprawie prawa jazdy,
- nie wniesienia uwag do części szczegółowej Planu Ruchu na lata 2004-2006
Kompanii Węglowej S.A. KWK ”Szczygłowice”.
3. Wydałem 160 decyzji w następujących sprawach:
–

umorzenia zaległości z podatku od nieruchomości za m-c luty 2006r. dla;
a) Komendy Miejskiej PSP w wysokości

2.193,00,-

b) Z.P.O. „Nadzieja” w wysokości

235,00,-

c) ZOZ Knurów

w wysokości

5.649,00,-

d) MZGLiA

w wysokości

1.048,00,

e) Spółce z o.o.”Arendarz” w wysokości 50%
f) Spółce z o.o.”Dzierżawca w wysokości

1.169,00,
50% 1.766,00,

– nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
– powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta Knurów do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.
a)utrzymanie

drożności

ulicznych

wpustów

deszczowych

na

drogach

administrowanych przez Urząd Miasta Knurów,
b)sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali
mieszkalnych na potrzeby zamawiającego w 2006r.,
c) zagospodarowania terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul.
Niepodległości 7,
d) budowa miejsc postojowych na terenie miasta – etap I – ul. Ogana,
e) pielęgnacja zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew oraz usuwanie
żywopłotów i zakrzaczeń,
f) utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów,
g) wybór dostawcy podzespołów i akcesorii komputerowych na 2006 rok,
h) wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych na 2006 rok,
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–

przyznania stypendium szkolnych (88 decyzji),

–

udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki
Nieruchomości i Rolnictwa.

4. Sprawy różne
-

Na przełomie miesiąca lutego i marca 2006r. wydałem

27 skierowań do

zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na rzecz:
-

1 gospodarstwa domowego oczekującego na wynajem zajmowanego
bez tytułu prawnego jednopokojowego lokalu na dodatkowym wykazie
wynajmu na rok 2004,

-

2 gospodarstw domowych oczekujących na lokale socjalne na
dodatkowym i podstawowym wykazie wynajmu na rok 2005,

-

20 gospodarstw domowych oczekujących na lokal socjalny na wykazie
wynajmu na rok 2006,

-

4

gospodarstw

domowych

oczekujących

na

wynajem

lokalu

zajmowanego bez tytułu prawnego i wynajem dwupokojowego lokalu
mieszkalnego na wykazie wynajmu na rok 2006,
- wydałem 24 oferty wynajmu lokalu socjalnego na podstawie uprawnienia
przyznanego wyrokiem sądowym,
- w dalszym ciągu trwają prace związane z wynajmem lokali socjalnych na
piątym piętrze budynku przy ulicy Staszica 1 w Knurowie. Referat Lokalowy
rozpoczął przegląd lokali zasiedlonych od miesiąca lutego 2006r. w w/w
budynku w zakresie zamieszkania przez osoby objęte umową najmu,
-

w dniu 20.02.br – brałem udział w otwarciu Biura Poselskiego, Posłanki Ewy
Więckowskiej,

-

w dniu 04.03.b.r. wziąłem udział w posiedzeniu Walnego Zebrania OSP
Szczygłowice,

-

w dniu 09.03.b.r. byłem obecny w zorganizowanej VII Edycji Turnieja Skata
Powiatowego,

-

w dniu 16.03.b.r. uczestniczyłem w odprawie służbowej poświęconej ocenie
stanu bezpieczeństwa wyników pracy Gliwickiego Garnizonu Policji za rok
2005,

-

w dniu 19.03.b.r. byłem obecny w zorganizowanych zimowych Mistrzostwach
Śląska w Ratownictwie Wodnym,
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-

w dniu 20.03.b.r. uczestniczyłem w spotkaniu z Ministrem Zdrowia
prof. Zbigniewem Religą – organizowanym przez Śląski Związek Gmin

i

Powiatów w Katowicach,
-

w dniu 21.03.b.r. byłem obecny w zorganizowanych zawodach pływackich
szkół miasta Knurowa o Puchar Prezydenta Miasta ,

-

w

dniu

22.03.b.r.

uczestniczyłem w

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Wspólników Spółki MTBS Tarnowskie Góry,
-

w dniu 23.03.b.r. miałem przyjemność uczestniczyć w otwarciu pokazu rzeźb
sakralnych w ratuszu Urzędu Miasta,

-

w dniu 25.03.br – uczestniczyłem w:

-

Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta,

-

zebraniu sprawozdawczym OSP Knurów,

-

w dniu 30.03.br – uczestniczyłem w spotkaniu z okazji dekoracji par
obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego.

Radna T. Kocierz
Czy na spotkaniu z Ministrem Religą była podana ilość szpitali, które mają być zamknięte na
Śląsku?
Prezydent Miasta
Nie zostało to precyzyjnie powiedziane. Nie jestem osobą kompetentną żeby w tej kwestii się
wypowiadać co nie znaczy, że nie jestem żywo zainteresowany losami naszego szpitala.
20 minut przerwy.
Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady J.
Trzęsiokowi i opuścił salę obrad.
Ad.10
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.
Dyrektor MOPS Małgorzata Cisek – Sopel
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne tj. finansowane ze
środków gminy oraz zlecone finansowane ze środków administracji rządowej.

41
W roku 2005 budżet MOPS wynosił 8.196.387,21 zł w tym na zadania własne
3.546.513,12 zł a na zadania zlecone 4.649.874,09 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obok zadań związanych z szeroko pojętą pomocą
społeczną realizuje również inwestycje. W 2005 roku został wykonany parking, którego koszt
wynosił 85.312,18 zł oraz w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę na remont dachu. Prace
zostaną wykonane w bieżącym roku.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Knurów realizuje swoje zadania poprzez:
- Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń,
- Dział Świadczeń Rodzinnych,
- Ośrodek Wsparcia – Dzienny Dom Pomocy Społecznej.
Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń realizuje głównie zadania związane z :
- przyznawaniem świadczeń pieniężnych, w szczególności w formie:
1. zasiłków celowych i specjalnych celowych,
2. zasiłków okresowych.
3. zasiłków stałych.
- przyznawaniem świadczeń niepieniężnych tj. m.in.
1. pracy socjalnej,
2. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu
zamieszkania i ośrodkach wsparcia – w 2005 roku z tej formy pomocy skorzystało 53
osoby .
2. posiłku – w 2005 roku pomocą w formie posiłku (obiady dla dzieci w szkole i przedszkolu,
gorący posiłek dla dorosłych) objęto 1245 osób,
3. schronienia.
- oraz obsługą administracją tj. m.in. przygotowaniem decyzji administracyjnych.
Pomoc głównie adresowana jest dla osób i rodzin których dochody nie przekraczają
ustawowego kryterium dochodowego.
Wysokość

przyznanych

świadczeń.

Wydatkowane środki w latach
2003 r.

2004

2005

Ogółem, w tym:

2.088.486,00

1.510.613,00*

1.991.220,00*

W ramach zadań zleconych

1.054.671,00

292.081,00

243.988,00

~51%

~19%

~12%
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W ramach zadań własnych

1.033.815,00

1.218.532,00

1.747.232,00*

~49%

~81%

~88%

* w tym: dotacja rządowa na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 405.166,00 zł
W roku 2005 decyzją administracyjną przyznano świadczenia dla 1.542 osób. Dział
Pomocy Środowiskowej i Świadczeń obejmował pomocą łącznie z pracą socjalna 3453
osoby.
Noclegownia
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej jest udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym
bezdomnym.
Noclegownię prowadzi Caritas Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Knurowie przy
ul. Szpitalnej 29. Koszt jednego noclegu wynosił 10,18 zł. W 2005 roku z tej formy pomocy
skorzystało 76 osób.
Część osób (12) posiadają własne dochody i mają złożone wnioski na mieszkania socjalne,
sześć z nich w tym 3-osobowa rodzina otrzyma w marcu b.r. własne mieszkanie.
Osoby korzystające z noclegowni posiadające własne dochody ponoszą odpłatność zgodnie
z tabelą odpłatności przyjętą Uchwałą Rady Miasta.
Kolejnym działem jest Dział Świadczeń Rodzinnych., który realizuje pomoc w postaci
zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń opiekuńczych oraz zaliczki alimentacyjnej.
W 2005 roku złożono 2.452 wniosków o świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną.
Wydatki na świadczenia rodzinne:
Wyszczególnienie
Zasiłki rodzinne

Dodatki

do

rodzinnych tj.:

zasiłków

Wydatki w 2005 r.

Liczba świadczeń

1.261.083,00

28.105
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1. z tytułu urodzenia dziecka,
2. opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu
wychowawczego,
3. samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych na
skutek

upływu

ustawowego

okresu jego pobierania,
4. samotnego wychowywania
dziecka,
5. wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej,
6. kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego,
7. rozpoczęcia roku szkolnego,
8. podjęcia przez dziecko nauki
w

szkole

poza

miejscem

zamieszkania.

2.237.608,00

14848

Zasiłki pielęgnacyjne

379.008,00

2632

Świadczenia pielęgnacyjne

155.148,00

373

Zaliczki alimentacyjne

197.160,00

1107

Razem

4.230.007,00

47.065

Od 01 września 2005 r. w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz w związku z wejściem w życie nowej ustawy o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w znacznym stopniu rozszerzono zakres zadań,
które realizuje Ośrodek m.in.:
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1. przejęto z ZUS dotychczasowe uprawnienia związane z wypłatą zasiłków
pielęgnacyjnych,
2. od 01.09.2005 r. (jako jedyny podmiot uprawniony) zaczęto wypłacać dodatek z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
3. wprowadzono nowy dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej,
4. wprowadzono nową ustawą nowe świadczenie- zaliczkę alimentacyjną
Łącznie MOPS w Knurowie miesięcznie wydaje średnio około 800 (w skali roku około 9500)
decyzji administracyjnych przyznających różne formy pomocy mieszkańcom Knurowa.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
DDPS zlokalizowany jest przy ul. 1 Maja 45, czynny od poniedziałku do piątku od 700 - 1800 a
w sobotę do godz. 1500.
Działalność DDPS polega głównie na świadczeniu usług w zakresie:
-

usług opiekuńczych,

-

rehabilitacji społecznej,

-

dożywiania

-

poradnictwa psychologicznego

Dzienny Dom Pomocy Społecznej służy społeczności lokalnej a jego działalność koncentruje
się na:
• zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych,
• prowadzenie działalności zmierzającej do utrzymania sprawności psychofizycznej zgodnej
z wiekiem, zaleceniem lekarza oraz możliwościami Domu,
• udostępnia urządzenia i przedmioty do utrzymania higieny osobistej pensjonariuszom,
• zapewnieniu całodziennego wyżywienia pensjonariuszom DDPS oraz gorącego posiłku dla
klientów MOPS, co jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
Ponadto DDPS organizuje uroczystości z okazji świąt Bożego Narodzenia, imprezy
okolicznościowe takie jak Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień
Seniora, wycieczki autokarowe.
DDPS nawiązał kontakt z Domem Pomocy Społecznej w Gliwicach oraz współpracuje z
dziećmi i młodzieżą z Miejskiego Przedszkola nr 12 w Knurowie, Miejskiej Szkoły
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Podstawowej Nr 9 w Knurowie, MOPP, Zespołem Szkół im. J. Paderewskiego. Do pracy na
rzecz pensjonariuszy DDPS włączyły się również osoby w wieku emerytalnym.
Bardzo ważną rolę pełni działająca w ramach DDPS kuchnia i stołówka, która
przygotowuje posiłki. Pozwala to gminie w sposób prawidłowy i racjonalny realizować
zadanie w postaci gorącego posiłku, będącego zadaniem własnym obowiązkowym

Rodzaj posiłku

W roku 2005

Średnia

Średnia

miesięczna

dzienna

liczba

liczba

Śniadania

2.481

207

10

Obiad

17.425

1.452

66

Kolacja

3.540

295

14

Gorący posiłek

52.793

4.400

200

Łącznie

76.239

6.354

290

Pensjonariusze DDPS posiadający własne dochody ponoszą odpłatność zgodnie z
tabelą odpłatności przyjętą Uchwałą Rady Miasta.
Do ważniejszych zadań zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku
2005 jest opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Finansowo w tworzeniu strategii ze środków funduszu wspierał nas Pełnomocnik ds.
Profilaktyki i Promocji Zdrowia UM. Do współpracy przy budowie strategii zostali
zaproszeni przedstawiciele lokalnej społeczności, instytucje publiczne rozwiązujące w gminie
kwestie społeczne, organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia.

Rada Miasta

Knurów uchwałą z dnia 08 grudnia 2005 roku przyjęła Strategię Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Knurów na lata 2005 – 2010. Przyjęta strategia stanowi
podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych
w celu zmiany tych
działania

publicznych

występujących w obrębie danej społeczności. Charakteryzuje ona
i

prywatnych

instytucji

rozwiązujących

kwestie

społeczne,

podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i
rodzin.
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PEAD
Od 2004 r. realizowany jest unijny program „Dostarczenie żywności dla
najuboższej ludności Unii Europejskiej - PEAD”, którego celem jest nieodpłatne
przekazywanie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. W
realizacji programu uczestniczyły w Polsce cztery organizacje charytatywne: Federacja
Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski
Czerwony Krzyż.
Aby zapobiec nieuzasadnionemu odbieraniu żywności przez osoby indywidualne w
różnych punktach wyznaczonych przez organizacje pozarządowe stosuje się imienne karty
odbioru żywności. Jednostkami upoważnionymi do wydawania i ewidencjonowania kart
żywności są ośrodki pomocy społecznej.

W ramach programu PEAD w roku 2005 Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, skierował po odbiór żywności 577 rodzin, w
których było 1685 osób.
Były to rodziny i osoby najbardziej potrzebujące, tj. korzystające z pomocy społecznej,
których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego (określonego w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).
W 2005 roku wydawano w szczególności mleko, ser topiony lub żółty, mąkę, makaron i ryż.
Głównym partnerem w realizacji programu był Zarząd Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Knurowie. Kilkanaście osób otrzymywało żywność ze Śląskiego
Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych im. św. Józefa w Gliwicach.
Współpraca MOPS z instytucjami pozyskującymi fundusze strukturalne.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie współpracuje z różnymi
instytucjami działającymi na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej korzystających z pomocy społecznej.
W 2005 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa wraz z Katolickim Centrum
Edukacji rozpoczęły realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt obejmuje szeroką gamę szkoleń, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo
pracy, spotkania informacyjne, spotkania w ramach grup wsparcia. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej skierował 49 osób do uczestnictwa w szkoleniu. Po weryfikacji zakwalifikowano
tylko 16 osób, które rozpoczęły szkolenia w następujących kierunkach:
• pracownik biurowy
• nowoczesny handlowiec
• własna działalność gospodarcza;
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• zawodowe dla mężczyzn
Szkolenia rozpoczęły się 3.11.2005 r. i trwać będą do 30.06.2006 r.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa zorganizowała także kurs języka
migowego

również

finansowany

z

Europejskiego

Funduszu

Społecznego,

który ukończyło dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ponadto w ramach współpracy z Górniczą Agencją Pracy skierowano 34 kobiety do
uczestnictwa w Śląskim Programie Doradztwa Zawodowego Kobiet, który również jest
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program obejmuje spotkania
tematyczne, zajęcia aktywizacyjne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe dostosowane do
indywidualnych

predyspozycji

beneficjentów,

przygotowanie

zawodowe.

Realizacja

programu rozpoczęła się we wrześniu 2005 r. i trwać będzie do października 2006 r.
Potrzeby MOPS:
1. Przygotowanie programów oraz projektów socjalnych do pracy z poszczególnymi
kategoriami klientów.
2. Utworzenie punktów konsultacyjnych ( w tym dla ofiar przemocy ) oraz poradnictwa dla
rodzin dysfunkcyjnych.
3. Zatrudnienie terapeuty rodzinnego do pracy z rodziną.
4. Mieszkania chronione.
Radny Z. Gałkowski
Co obejmuje umowa z Caritasem Archidiecezji Katowickiej?
Dyrektor MOPS Małgorzata Cisek – Sopel
Caritas za kwotę 10.058 zł jest zobowiązany do udzielenia noclegu bezdomnym w ubiegłym
roku było ich 76, w okresie zimowym Caritas zobowiązany jest do dłuższych godzin
funkcjonowania, w okresie letnim noclegownia funkcjonuje tylko w nocy.
Radny Z. Gałkowski
Czy w okresie zimowym Caritas wykonuje jakieś dodatkowe usługi?
Dyrektor MOPS Małgorzata Cisek – Sopel
Caritas wykonuje dużo czynności, nasza współpraca jest na wielu polach. Każdy Caritas na
terenie całej Polski specjalizuje się w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
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Radny Z. Gałkowski
Jak jest wykonywana strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych w gminie
Knurów?
Dyrektor MOPS Małgorzata Cisek – Sopel
Strategia to jest ramowy program, który ilustruje problemy istniejące w gminie dotyczące
pomocy społecznej i na tej podstawie każda organizacja pozarządowa może ubiegać się o
dodatkowe środki, to jest praktyczny wymiar strategii. Do strategii było dołożonych szereg
szczegółowych projektów, które organizacje złożyły i sądzę, że będą one realizowane. Będzie
powołany specjalny zespół, ale na dzień dzisiejszy nie powołaliśmy jeszcze składu.
Radny Z. Gałkowski
Kiedy to nastąpi?
Dyrektor MOPS Małgorzata Cisek – Sopel
W najbliższym czasie.
Radny Z. Gałkowski
Czyli ta strategia nie funkcjonuje.
Dyrektor MOPS Małgorzata Cisek – Sopel
W moim odczuciu ona bardzo dobrze funkcjonuje, bo jeżeli się z nią zapoznamy będziemy
wiedzieć co jest dominującym problemem w gminie, na co należy zwrócić uwagę i kto w
gminie jakim zakresem pomocy społecznej się zajmuje. Jest to przewodnik dla każdego kto
chciałby wiedzieć coś na temat pomocy społecznej w gminie.

Ad. 11
Podjęcie uchwał.
Uchwała Nr XLVII/613/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z
Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drogach powiatowych w 2006 roku.
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Członek Komisji Uchwał i Wniosków Z. Gałkowski odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 18 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 18 radnych).
Uchwała Nr XLVII/614/2006 w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy
Knurów.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków D. Dzindzio odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 18 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 18 radnych).
Uchwała Nr XLVII/615/2006 w sprawie: formy i zakresu informacji z wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji Kultury.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków J. Furgoł odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 18 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 18 radnych).
Uchwała Nr XLVII/616/2006 w sprawie: formy i zakresu informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków Z. Gałkowski odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 18 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 18 radnych).
Uchwała Nr XLVII/617/2006 w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXVII/243/2000 Rady
Miejskiej w Knurowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Jednostki
Budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” w Knurowie.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków D. Dzindzio odczytał uchwałę w powyższej sprawie.

50

W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 18 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 18 radnych).
Uchwała Nr XLVII/618/2006 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji na
realizację wyodrębnionych zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania
dotacji oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Radny Z. Gałkowski zgłosił wniosek o nie odczytywanie projektu uchwały.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 18 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 18 radnych).
Uchwała Nr XLVII/619/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie mienia do
kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Knurowie i
objęcia w zamian akcji.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków J. Furgoł odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 18 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 18 radnych).
Uchwała Nr XVLII/620/2006 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/519/2005 Rady
Miasta Knurów z dnia 15 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w
dzierżawę nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ul. Rakoniewskiego.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków D. Dzindzio odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 18 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 18 radnych).
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Uchwała Nr XLVII/621/2006 w sprawie: określenia zasad umarzania wierzytelności
jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Miasta z tytułu należności pieniężnych oraz
udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności jak również wskazania organów do
tego uprawnionych.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków Z. Gałkowski odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 18 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 18 radnych).
Uchwała Nr XLVII/622/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z
Województwem Śląskim na realizację zadania na drogach wojewódzkich w 2006 roku.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków Z. Gałkowski odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 19 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 19 radnych).
Uchwała Nr XLVII/623/2006 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków D. Dzindzio odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 19 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 19 radnych).

Uchwała Nr XLVII/624/2006 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków Z. Gałkowski odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 19 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 19 radnych).
Uchwała Nr XLVII/625/2006 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok.
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Członek Komisji Uchwał i Wniosków J. Furgoł odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 19 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 19 radnych).
Uchwała Nr XLVII/626/2006 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków D. Dzindzio odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 19 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 19 radnych).
Uchwała Nr XLVII/627/2006 w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/593/2005 z dnia
29.12.2005r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2006 rok.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków Z. Gałkowski odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 19 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 19 radnych).
Uchwała Nr XLVII/628/2006 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków D. Dzindzio odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W trakcie odczytywania uchwały na salę obrad wrócił Przewodniczący Rady i przejął
prowadzenie obrad.
Radny T. Kocierz
Oczekuję na odpowiedź na piśmie ile gmina wykorzystała pieniędzy?
Z-ca Prezydenta A. Szczypka
Proszę przeczytać sprawozdanie z wykonania budżetu, bo tam są te cyfry podane.
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Radna T. Kocierz
Jest kwota 5.000 zł na ogrodzenie przy MOPS, czy to jest remont tego ogrodzenia, czy będzie
to nowe ogrodzenie?
Z-ca Prezydenta K. Kachel
To jest remont ogrodzenia.
Radna T. Kocierz
Prosiłabym, aby Straż Miejska przypilnowała tego ogrodzenia, bo nie ma sensu ciągle go
naprawiać jeżeli systematycznie jest ono rozbierane.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 20 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 20 radnych).
Uchwała Nr XLVII/629/2006 w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/593/2005 z dnia
29.12.2005r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2006 rok.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków D. Dzindzio odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 20 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 20 radnych).
Uchwała Nr XLVII/630/2006 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków Z. Gałkowski odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 20 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 20 radnych).

Uchwała Nr XLVII/631/2006 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Członek Komisji Uchwał i Wniosków J. Furgoł odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 20 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 20 radnych).
Uchwała Nr XLVII/632/2006 w sprawie: zasad odpłatności i wysokości opłat za
świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków D. Dzindzio odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 17 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 17 radnych).
Uchwała

Nr

XLVII/633/2006

w

sprawie:

w

sprawie:

zmiany

Uchwały

Nr

XXXIII/460/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie
wprowadzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów”.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków Z. Gałkowski odczytał uchwałę w powyższej sprawie.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 19 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 19 radnych).
Ad.12
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu E. Jurczyga, że na interpelację w sprawie zmiany
ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Kosmonautów i Szpitalnej zbierze się komisja, na
której obecni będą przedstawiciele Komendy Miejskiej w Gliwicach, Rady Powiatu Zarząd
Dróg i jeżeli potwierdzą konieczność zmiany organizacji ruchu zostanie sporządzony projekt
zmiany organizacji ruchu w zakresie oznakowania.
Przewodniczący poinformował, że 7 kwietnia o godz. 830 organizowany jest wyjazd
do Kopalni „Szczygłowice”.
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Przewodniczący Rady w imieniu całej Rady złożył życzenia urodzinowe radnym Eugeniuszowi
Tymoszkowi, Henrykowi Hibszerowi, Tadeuszowi Pieniakowi, Barbararze Gawlińskiej –
Twardawa, Antoniemu Krzyszczukowi.

Ad. 13
Zakończenie sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam sesję Rady Miasta oraz proszę o
podpisanie listy obecności po zakończeniu obrad.
Sesja zakończyła się o godz. 1920.

Protokołowała

Przewodniczący Rady

Marta Mastalska

dr n. med. Tomasz Reginek
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Z protokołem zapoznali się:

