
Protokół Nr XLIX/2006 

z sesji Rady Miasta Knurów 

odbytej w dniu 18.05.2006r. 
 
 
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 XLIX -tą  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: 

1. Adam Rams – Prezydent Miasta, 

2. Kazimierz Kachel – Z-ca Prezydenta Miasta, 

3. Adam Szczypka – Z-ca Prezydenta Miasta, 

4. Anna Karwot – Sekretarz Miasta, 

5. Krzysztof Grzelak – Skarbnik Miasta, 

6. 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. Piotr Grzelak – Pełnomocnik d/s Profilaktyki i Promocji Zdrowia, 

2. Barbara Bismor – Kierownik USC, 
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3. Zbigniew Światowiec – Dyrektor MZJOś, 

4. Mariusz Aleksiej – Naczelnik Wydziału GR, 

5. Andrzej Pach – Naczelnik Wydziału OR, 

6. Lidia Labocha – Naczelnik Wydziału SDG, 

7. Barbara Zwierzyńska – Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ, 

8. Piotr Surówka – Dyrektor MOSiR, 

9. Jerzy Kosowski – Dyrektor CK, 

10. Krzysztof Stryczek – Kierownik BWZ, 

11. Małgorzata Cisek – Sopel – Dyrektor MOPS, 

12. Maria Zasowska – Naczelnik Wydziału Finansów, 

13. Krystyna Kostelecka – Naczelnik Wydziału UA, 

14. Grażyna Szweda – Naczelnik Wydziału ZP, 

15. Barbara Erwin – Naczelnik Wydziału Budżetu i Planowania, 

16. Jarosław Wiewiura – Szef MIOC, 

17. Andrzej Daroń – Komendant SM, 

18. Adam Ostalecki – KW, 

19. Bogusław Wilk – Przegląd Lokalny. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

W sesji udział wzięli: 

Lista obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

1. Stanisław Rudzki – mieszkaniec, 

2. Teodor Nierychło – mieszkaniec, 

3. Maksymilian Wypych – mieszkaniec, 

4. Ewa Jurczyga – Radna Powiatu, 

5. Izydor Golec – mieszkaniec, 



 3

6. Marian Gruszka – mieszkaniec, 

7. Marek Ostrowski – mieszkaniec, 

8. Waldemar Siurek – KWK „Szczygłowice”, 

9. Bogusław Tyszkowski – Prezes PWiK, 

10. Krzysztof Drewniok – KZK GOP, 

11. Wojciech Gorgoń – KZK GOP, 

12. Barbara Rozkrut – Nowiny Gliwickie, 

13. Joanna Heler – Dziennik Zachodni, 

14. Maciej Kandzior – Prezes SPN „Milenium” Knurów, 

15. Sławomir Gruszka – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego, 

16. Justyna Stolfik – Sakwerda – Radio FAN, 

17. Henryk Mikosz – mieszkaniec.  

 

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 20.04.2006r. 

6. Interpelacje i wnioski radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje.  

8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami. 

9. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2006 roku, 

2) w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2006 roku, 
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3) w sprawie: w sprawie: przyjęcia statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, 

4) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/236/2000 z dnia 29.06.2000r. w sprawie: 

podziału Gminy Knurów na obwody do głosowania, 

5) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/632/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 

31 marca 2006 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów, 

6) w sprawie: zmian w budżecie Gminy Knurów na 2006 rok, 

7) w sprawie: zmian w budżecie Gminy Knurów na 2006 rok, 

8) w sprawie: przystąpienia do porozumienia partnerskiego z Powiatem Tarnogórskim 

w celu wspólnego przygotowania i realizacji zadnia p.n. „Partnerstwo szansą na 

rozwój potencjału kadr nowoczesnej administracji”, 

9) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok, 

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 budżetu Gminy Knurów na 2006 rok, 

10. Sprawy różne. 

11. Zakończenie sesji. 

 

Czy w sprawie proponowanego porządku obrad, ktoś z radnych pragnie zabrać głos? 

 

Przewodniczący Rady 

Wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 8 „Wystąpienie Pana Marka 

Ostrowskiego”. 

 

W głosowaniu za przyjęciem wniosku Przewodniczącego Rady w powyższej sprawie  

głosowało 14 radnych, 0 radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Obecnych na sali 17 radnych). Zmiana została wprowadzona bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu Rady. 
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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, 

 
Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w powyższym składzie głosowało 16 radnych, 0 radnych 

głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymał 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 wyraził zgodę.  

 

Za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w powyższym składzie głosowało 16 radnych, 0 

radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 18 

radnych). 

 

Ad. 5 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20.04.2006r. 

 

Przewodniczący Rady 

Protokół z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20.04.2006r. wyłożony był do wglądu w Biurze 

Rady Miasta. 

 

Z treścią protokołu zapoznali się: 

- Przewodniczący Rady, 

- Wiceprzewodniczący Henryk Hibszer, 
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- Radny Mirosław Świerk, 

- Radny Zbigniew Gałkowski. 

 

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

 

Ad. 6 

Interpelacje i wnioski radnych. 

 

Radny J. Furgoł 

Sprawy, które pragnę poruszyć w tym punkcie obrad dotyczą głównych dróg na 

terenie miasta. Doczekaliśmy się po dłuższym czasie oczekiwania po zimie naprawienia 

uciążliwych dziur na głównych drogach naszego miasta. O gminnych drogach nie chcę 

wspominać, ponieważ Komisja Gospodarki wypowiedziała się w ostatni wtorek, że to jest 

sprawa przed nami i drogi gminne będę również naprawione. Chciałbym się skupić na 

drogach wojewódzkich, więc ul. Niepodległości i ul. Rybnicka, które ostatnio zostało 

zrobione. Ogromne poruszenie wywołało sypanie drobnym grysem w miejscach gdzie te 

dziury zaklejono. Nie wiem czy przesadzę, jeżeli powiem, że wysypano tony tego drobnego 

grysu, który do dziś zalega na poboczach drogi, zatyka kanalizację, jest rozsypywany przez 

koła przejeżdżających samochodów na chodniki. Przez kilka dni ten grys wbijał się 

przechodniom na chodnikach w obuwie. Niektóre osoby twierdziły, że mają twarz obsypaną 

tym grysem. Bardzo proszę o usunięcie tego zbędnego materiału i uporządkowanie. Chodniki 

w większości przy ul. Rybnickiej zostały uporządkowane przez mieszkańców, ale prosiłbym o 

posprzątanie poboczy dróg przy krawężnikach.  

Na ul. Rybnickiej w rejonie posesji nr 11 przedwczoraj dokonywano prac przy sieci 

wodociągowej, podłączano je do prywatnych posesji i po raz kolejny musimy się oburzać na 

niedokładne doprowadzenie stanu chodnika do stanu pierwotnego. Zakończone prace są 

bardzo niedbale zrobione, płytki są nierówne, wybrzuszone, niektóre popękane i tak to 

zostawiono. Sądzę, że ktoś w przyszłości te prace powinien odbierać i egzekwować właściwy 

stan tego chodnika w tym miejscu.  

Będąc na ul. Rybnickiej pragnąłbym zawnioskować o przedstawienie sytuacji 

skrzyżowania przy Zaciszu Leśnym. Uchwaliliśmy w budżecie na ten rok kwotę 100.000 zł 

na przygotowanie dokumentacji na to skrzyżowanie. W niedługim czasie zdjęliśmy 50.000 zł 

uważając, że wystarczy to co pozostanie jako partycypacja w kosztach. Prezydent powiedział 

w grudniu, że koncepcja budowy tam ronda raczej upadnie, bo po konsultacji z Prezesem 
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WOPR-u okazuje się, że ten 35 letni brodzik kolidujący ze skrzyżowaniem powinien tam 

zostać. Wobec tego prosiłbym o informację, jaka na dzień dzisiejszy jest wizja i jaki jest 

przypuszczalny termin objęcia prac na tym skrzyżowaniu a wcześniej prac związanych z 

projektem, który gmina współfinansuje.  

Ulica Zwycięstwa. Szkody górnicze postępują tam bardzo znacznie, ale niezależnie od 

szkód górniczych ta droga jest bardzo zaniedbana. Pobocza w niektórych miejscach są bardzo 

mocno zarośnięte, że piesi czy rowerzyści pragnący się usunąć z pasa jezdni nie są w stanie 

tego zrobić, bo na tych pobocza nie można wejść.  

W kilku miejscach jest brak barierek, na Potoku Szczygłowickim za wiaduktem kolejowym 

tych barierek nie ma. Na mostku, który kiedyś zrobiono grozi wpadnięcie przechodniów i 

rowerzystów. Po dużych opadach deszczu jest tam dość duży poziom wody co grozi 

utopieniem gdyby ktoś do tej wody wpadł. Poza tym pod wiaduktem kolejowym jest bardzo 

zniszczona barierka, pokrzywiona i wygląda bardzo nieestetycznie, od dawna była 

niemalowana, tak samo jak nie pomalowane są barierki przy ul. Michalskiego i przy ul. 

Niepodległości. Te barierki są bardzo brzydkie, zardzewiałe. 

Jeżeli chodzi o naprawę dziur na ul. Zwycięstwa, mieszkańcy są bardzo niezadowoleni 

z tego co zostało tam zrobione. Miało miejsce spotkanie, w którym wspólnie z 

Wiceprzewodniczącym Rady J. Trzęsiokiem braliśmy udział. Spotkanie to zorganizował 

mieszkaniec ul. Zwycięstwa. Na spotkaniu obecni byli mieszkańcy ul. Zwycięstwa oraz 

przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych. To spotkanie na ostatnim 

posiedzeniu wspólnym posiedzeniu było dokładnie omówione. Spotkanie zaowocowało tym, 

że Rada Miasta podjęła apel do Marszałka Województwa Śląskiego o wyasygnowanie 

środków na położenie nowego dywanika w tym miejscu, ponieważ uciążliwości dla 

użytkowników drogi są trudne. Pod koniec obecnego tygodnia mają być podjęte w 

Katowicach decyzje o przeznaczeniu środków na remonty dróg wojewódzkich.  

Jeżeli chodzi o ul. Zwycięstwa to proszę również o podjęcie starań, aby wjazd na ul. 

Lignozy naprawić wysepki i odtworzyć do takiego stanu żeby nie budził grozy, bo wygląda 

bardzo nieestetycznie.  

 

Radny J. Machulik 

Parkingi w mieście. Będzie wykonywany parking przy ul. Ziętka 10 przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową, jest to realizacja zadania na terenie Spółdzielni. Z tego parkingu 

będą korzystać mieszkańcy Knurowa i chciałbym zapytać, czy gmina nie mogłaby 
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partycypować w kosztach wykonania tego parkingu, mógłby tam powstać również plac 

zabaw. 

Przypominam również o budowie parkingu w okolicach bloku przy ul. Piłsudczyków 

17, jest to zadania, które będzie umieszczone w przyszłorocznym budżecie, ale można byłoby 

to już w bieżącym roku rozpocząć, byłby to sygnał dla mieszkańców, że będą te parkingi 

powstawały. 

 Odbył się już przetarg na koszenie traw. Chciałbym się zapytać kiedy odbędzie się 

koszenie traw w okolicach Kościoła na osiedlu, wiele gości z zewnątrz przyjeżdża na 

uroczystości komunijne i dobrze by było gdyby ten teren był reprezentacyjnym.  

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Trzęsiok 

 Prosili mieszkańcy o pomoc gminy w rozwiązaniu problemu dojazdu do Rybnika, 

ponieważ PKS zdjął z rozkładu autobusy w weekendy. Grozi to utratą stanowisk pracy tych 

ludzi, którzy dojeżdżają do Rybnika, bo nie mają środka lokomocji żeby się w tym kierunku 

dostać.  

 Kolejna sprawa dotyczy remontu pobocza przy ul. Zwycięstwa gdzie w ramach 

odwodnienia miejsca gdzie znajdowało się Kino „Casino”. Zdjęto nawierzchnię asfaltową, są 

tam straszne dziury, remont nie został zakończony przez firmę, która to odwodnienie 

wykonała.  

 Prosiłbym o uprzątnięcie resztek śmieci, dziękuję za tę część, która została usunięta, 

ale jeszcze takie miejsca są, przy ul. Zwycięstwa w rejonie przejazdu kolejowego na 

Krywałdzie oraz przy ul. równoległej do ul. Szybowej gdzie zeskładowano części z 

samochodów.  

 Kolejna sprawa dotyczy znaków drogowych. Podam kilka konkretnych przykładów. 

Chciałbym przy okazji podziękować Komendantowi SM, bo przy ul. Dymka znowu mamy 

akty wandalizmu, zostały przygięte znaki drogowe w oś jezdni. Po interwencji SM odgięto je 

na tyle, że nie zagrażają bezpieczeństwu. Proponowałbym przegląd wszystkich znaków, 

ponieważ taką samą sytuację widziałem na przejściu na Al. Piastów w Szczygłowicach.  

 Ul. Starowiejska. Po opadach, czyli po okresie zimowym nie warto było tam wchodzić 

z remontem, ale w tej chwili można już ten remont rozpocząć.  

 

Radny E. Szolc 

 Na ostatniej sesji poruszałem temat chodnika wzdłuż MSP nr 1 od ul. Koziełka do ul. 

Słoniny. Ten chodnik nadal nie został uporządkowany i nie ma gospodarza, który za ten teren 
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by odpowiadał. Prosiłbym o wydanie poleceń w celu uporządkowania tego terenu, albo 

zamknąć ten chodnik dla przejścia.  

 Poruszałem kiedyś sprawę koszy do koszykówki przy rolkowisku przy ul. Ogana. Te 

kosze do niczego się nie nadają, bo są zdewastowane i zagrażają bezpieczeństwu. Proszę 

wydać odpowiednie zalecenia zlikwidowania tych koszy. Bardzo proszę o interwencję w tej 

sprawie.  

 Mieszkańcy proszą o interwencję u właściciela terenu parkingu przy Getting Banku. 

Ten teren wygląda fatalnie, podczas deszczu są tam olbrzymie kałuże. To nie jest teren 

miejski, ale znajduje się na terenie miasta, więc ktoś powinien zainterweniować w tym 

temacie. Powinno zostać wystosowane pismo z nakazem, aby to uporządkować. 

 W jakim terminie rozpoczną się naprawy dróg gruntowych a szczególnie chodzi o ul. 

Akacjową, ul. Jęczmienną od ul. Koziełka w kierunku ul. Wolności jak również od ul. Dymka 

w kierunku ul. 1 Maja.  

 

Wiceprzewodniczący Rady H. Hibszer 

Prosiłbym o przedstawienie harmonogramu napraw dróg o nawierzchni gruntowej ze 

szczególnym uwzględnieniem tych, które mają być naprawiane frezem asfaltowym. 

 Kontenery na odpady typu szkło, plastyk i papier. Gmina takie kontenery ustawiła w 

wielu punktach miasta i te kontenery nie są opróżniane. Mieszkańcy w momencie gdy 

kontenery są pełne układają śmieci obok. Prosiłbym, aby spowodować żeby one były częściej 

opróżniane.  

 

Radna B. Pomarańska 

Sprawa dotyczy tych dwóch domów przy ul. Koziełka sąsiadujących z niedokończoną 

budową przy ul. Ogrodowej. Zbierają się tam bezdomni i zdarzają się tam takie przykre 

sytuacje, że w biały dzień kradną z przydomowych ogródków pranie. Prosiłabym, aby wzmóc 

w tym rejonie patrole. Wiem, iż ukazało się ogłoszenie, że ta działka jest do sprzedaży, 

miejmy nadzieję, że pozbędziemy się tej uciążliwej budowli.  

Nie jestem władna, aby odpowiadać na interpelacje, ale na ostatniej sesji radny E. Szolc 

zarzucił, iż to nauczyciele nie dbają o czystość ścieżki przy MSP nr 1. Dowiedzieliśmy się, że 

ta ścieżka należy właśnie do tej budowli i jeżeli właściciel nie dba o obejście przy tej budowli 

to również nie dba o ścieżkę. Nauczyciele mają dyżury i dbają o czystość na podwórku 

szkolnym żeby dzieci nie śmieciły i na pewno jeżeli należałby ten teren do szkoły to byśmy o 
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to dbali. Nie ma gospodarza na terenie przy ul. Ogrodowej i dlatego wygląda tam jak 

wygląda. Jeżeli byłoby to pod naszym nadzorem to na pewno wyglądałoby to inaczej.  

 

Radny J. Pach 

 Pierwsza interpelacja dotyczy terenu przy Getting Banku, 31 marca zgłaszałem 

interpelację i do dnia dzisiejszego nie zostało nic zrobione. Na dyżurze zgłaszała tę sprawę 

mieszkanka i nie powiedziałem jej, że zgłaszałem tę sprawę w marcu, bo na pewno by się 

śmiała. Należałoby coś w tym kierunku zrobić, bo są tam chaszcze i pokrzywy.  

 Mieszkańcy Knurowa, którzy grają na korcie przy KWK „Knurów” pytają, bo 

usłyszeli, iż ten kort ma być przejęty przez Urząd Miasta. Rozmawiałem z Dyrektorem 

Surówką, ale on nic na ten temat nie wie. Chciałbym uzyskać informacje, czy ten kort będzie 

skomunalizowany, czy przejmie go MOSiR.  

 Sprawa dotycząca interpelacji radnego J. Furgoła. Cieszę się bardzo, że mam takie 

poparcie Prezydenta A. Ramsa, że jeżeli mówię, iż ronda nie wolno robić to Prezydent tego 

ronda nie robi. Jeżeli w tej chwili zostałby zlikwidowany brodzik i kawałek basenu 

głębokiego to „Zacisze” będzie trzeba zasypać. Prosiłbym, aby powiedzieć jakie są przesłanki 

żeby było rondo a nie sygnalizacja świetlna. Po drugiej stronie ulicy stoi dom, właściciele nie 

zgodzili się na rozbiórkę tego domu, więc nie chodzi tylko o brodzik.  

 

Radny R. Buchta 

Czy przewiduje się w tym roku odświeżenie pasów dla pieszych? Są miejsca gdzie pasy 

poznikały zupełnie, wytarły się i kierowcy mają rację, iż nie przestrzegają tam żadnego 

zwolnienia prędkości. 

 

Radny P. Dulias 

Korzystając z obecności przedstawicieli KZK GOP chciałbym przedstawić kilka 

propozycji dotyczących zmiany organizacji rozkładu autobusów na terenie Knurowa. 

Chciałbym nadmienić, iż są to propozycje, które wielokrotnie były powtarzane na tej sali nie 

tylko z moich usta, ale również z ust innych radnych. Chciałbym ponownie prosić o ponowne 

przeanalizowanie tematu propozycji. Będę operował rozkładem jazdy autobusów z 

przystanku autobusowego na Osiedlu WP II. Mieszkańcy Szczygłowic zwracają uwagę, że 

autobusy nr 47 i 710, które jeżdżą w kierunku Szczygłowic w godzinach szczytu są w tym 

samym momencie na przystankach. Chciałbym zaproponować, aby zostało to zmienione w 

ten sposób, by odległości między odjazdem tych autobusów na terenie Knurowa były 
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większe. Autobus 47 przyjeżdża na przystanek Oś. WP I o godz. 1124 a autobus nr 710 o 

godz. 1123 i później analogicznie chodzi o godzinę 14, 15, 16 i 17. Prosiłbym o takie 

rozplanowanie tego rozkładu, aby była większa odległość między tymi odjazdami.  

 Kolejna sprawa dotyczy linii nr 120. Ta sprawa została poparta 2000 podpisów. 

Prosiłbym, aby autobusy w godzinach rannych jeździły większe, bo są niewystarczające na 

taką ilość osób jaka nimi jeździ. Prosiłbym również o autobusy w weekendy, w godzinach 

rannych, aby studenci studiów zaocznych mogli dojeżdżać bezpośrednio do Katowic, bo 

dotychczas muszą jeździć przez Gliwice i tracą dwa razy więcej czasu. Można byłoby to 

zrobić bezkosztowo. W dni wolne od pracy autobus nr 120 jedzie o godz. 1243 i 1643 i 

wystarczyłoby zamienić te dwa kursy, bo te autobusy nie są aż tak ważne dla mieszkańców 

Knurowa jak te w godzinach porannych.  

 Od pierwszej sesji w tej kadencji proszę o nocny kurs autobusowy. Ostatnia 

odpowiedź na moją interpelację była negatywna i uzasadniona tym,  że zlikwidowanie tego 

autobusu, bo on jeździł przez pół roku było pokierowane tym, iż ludzie jeżdżący tym 

autobusem nie zachowują się przyzwoicie i niszczą autobus. Jest jednak wiele młodych ludzi, 

które chciałyby dłużej uczestniczyć w imprezach kulturalnych i wracać trochę później  niż 

tym autobusem przed godziną 2300. Zwracam się do Prezydenta o sfinansowanie tego kursu, 

ponieważ na pewno nie jest to aż tak kosztowne, a bardzo przydatne. Nie można w tym 

wypadu stosować zbiorowej odpowiedzialności, bo chuliganie niszczą a porządni ludzie 

muszą cierpieć. Proszę o przeanalizowanie jeszcze raz wszystkich moich propozycji.  

 

Radny E. Tymoszek  

Prosiłbym o wybudowanie kratki ściekowej przy I wieżowcu przy Al. Piastów. Jest to 

prośba  do radnych powiatu. Starosta obiecał zrobić porządek z tym chodnikiem, została 

położona kostka na przejściu, ale woda nie została odprowadzona. Musi być tam kratka 

ściekowa, bez kratki ściekowej ta woda nie będzie ściekać. Kratka ściekowa ma blisko do 

wpustu gdzie spływa kanalizacja. 

 Jak została załatwiona sprawa posprzątania skarpy przy wieżowcach w 

Szczygłowicach przez Kopalnię „Szczygłowice”. Czy są prowadzone jakieś rozmowy żeby 

zostało to posprzątane.  

 Kolejna interpelacja dotyczy wybudowania parkingu przy I wieżowcu w 

Szczygłowicach. Mieści się tam park jak również przychodnia dla małych dzieci i osób 

starszych. Parking, który tam jest mieści ok. 16 samochodów. Są tam ciągle problemy  z 
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zaparkowaniem a podczas zimy samochody są parkowane na chodnikach gdzie nie można 

odśnieżyć. 

 

Radna T. Kocierz 

Nie oczekuję odpowiedzi dzisiaj, ale będę zadowolona jak taką informację otrzymam w 

najbliższym czasie lub na następnej sesji. Spływają do budżetu dodatkowe pieniądze ze 

sprzedaży działek pod autostradę. Chciałabym widzieć ile już sprzedano działek, ile uzyskano 

pieniędzy, a ile jeszcze tych działek zostanie sprzedanych do końca roku?  

 

Radny J. Machulik 

Chciałbym się dowiedzieć, czy został wymieniony piasek w piaskownicach, czy jest to w 

trakcie realizacji?  

 

Przewodniczący Rady 

Podsumowując wypowiedź radnego J. Furgoła chciałbym odczytać apel: 

Rada Miasta Knurów domaga się przeznaczenia właściwych środków finansowych na 

naprawę zniszczonej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 924, na odcinku znajdującym się na 

obszarze Knurowa (ul. Zwycięstwa). Oczekujemy doprowadzenia do szybkiego remontu drogi 

w celu zlikwidowania istniejących uciążliwości. 

Uzasadnienie : 

Mieszkańcy przyległych posesji i użytkownicy drogi wywierają nacisk na radnych Rady 

Miasta Knurów z powodu szczególnych uciążliwości w czasie poruszania się po drodze, której 

nawierzchnia jest ogromnie zniszczona. Droga na znacznym odcinku nie posiada chodnika i 

właściwego oświetlenia, uporządkowania wymagają również pobocza. 

Gościliśmy na tej sali w ramach ludzi, którzy promują nasze miasto dr inż. Józefa Kapłanka 

Prezesa i Dyrektora Banku Spółdzielczego. Chciałbym poinformować, że w Państwa imieniu 

byłem zaproszony na uroczystość wręczenia I wyróżnienia dla tego Banku w Konkursie 

„Solidny Pracodawca Górnego Śląska 2005”, Konkurs organizowany był przez Przegląd 

Gospodarczy. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że Bank Spółdzielczy jest to zakład 

zatrudniający obecnie przeszło 170 pracowników. Myślę, że na firmamencie firm 

knurowskich jest to po kopalniach jeden z największych pracodawców. W ciągu kilku lat z 

miejsca 500 w rankingu banków spółdzielczych znalazł się w pierwszej dziesiątce a więc jest 

to zakład pracy, z którego możemy być dumni.  
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 Z dzisiejszego „Przeglądu Lokalnego” dowiedziałem się, że został oddany do użytku 

cmentarz komunalny przy ul. Rakoniewskiego. Budowa cmentarza komunalnego rozpoczęła 

się za kadencji Zarządu i Rady Miasta, kiedy Prezydentem był Romuald Myga a więc 

inwestycja ta ciągnie się przez kilkanaście lat. Nad inwestycją pracowały intensywnie Rady 

Miasta III kadencji i muszę powiedzieć z całą przykrością, że wielką niestosownością jest 

zaproszenie na oddanie tego  obiektu do użytku przedstawicieli tamtejszych Zarządów. A już 

czystym afrontem jest, że nie zaproszono przedstawicieli Rady Miasta obecnej kadencji, która 

to Rada Miasta nad tym problemem wielokrotnie pracowała. Chcę mieszkańcom uzmysłowić 

że gdyby nie naciski Rady Miasta to ten cmentarz nie byłby jeszcze oddany do użytku. 

Dziwię się, że przedstawiciel Komisji Gospodarki, która to Komisja stale nad tym problemem 

pracowała nie został zaproszony. Do końca będę bronił dobrego imienia tej Rady i będę 

wytykał takie afronty.  

 

 

Ad. 7 

Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Prezydent Miasta A. Rams 

 Interpelacja radnego J. Furgoła dotycząca stanu przygotowań do remontu 

skrzyżowania przy Kąpielisku „Zacisze”. Komisja Gospodarki będzie miała posiedzenie 30 

maja. W posiedzeniu uczestniczył będzie Z-ca Prezydenta A. Szczypka  i wówczas Komisji 

Gospodarki przedstawi szczegółowe informacje. Musimy zasięgnąć takich informacji w 

Zarządzie Dróg Wojewódzkich, bo wszyscy wiemy, że remont tego skrzyżowania jest na nasz 

wniosek, który skierowaliśmy do ZDW po to, aby przystąpić do modernizacji tego 

skrzyżowania, bo uchodzi ono za niebezpieczne. Jeżeli chodzi o kwestię poruszaną w 

kontekście brodzika, w którym kąpią się dzieci w okresie letni to nie był zasadniczy powód. 

Powodem uniemożliwiającym wykonanie ronda są sprawy terenowe. Prowadziliśmy 

korespondencję z właścicielami nieruchomości, którzy mieszkają za granicą i w związku z 

tym, że właściciele nie wyrazili zgody na sprzedaż sprawa upadła i potem powstały jeszcze 

dwa warianty poddane analizie projektantów i koncepcja powstania ronda upadła. Sprawa 

koncentruje się na wykonaniu sygnalizacji świetlnej. Ważnymi sprawami jest infrastruktura, 

wykonanie magistrali a więc podobne sprawy jakie występowały przy wykonaniu ronda ul. 

Niepodległości i ul. Dworcowej, więc powstanie skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. 
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Procedura jest w toku, natomiast szczegółowe informacje przedstawione zostaną na 

posiedzeniu Komisji Gospodarki.  

 Radna T. Kocierz pytała o gospodarkę nieruchomościami, otrzyma Pani informację, a 

już taką kompleksową jak będziemy konstruować sprawozdanie z realizacji budżetu. Cieszy 

mnie fakt, że radna T. Kocierz zadaje pytanie dotyczące dochodów gminy, bo z reguły 

koncentrowała się Pani na wydatkach. Cieszy to, że radni troszczą się również o dochód 

gminy.  

 Przewodniczący Rady bardzo emocjonalnie podszedł do sprawy cmentarza. W woli 

sprostowania. Nie chciałbym sięgać głęboko w historię samorządu Knurowa, bo również z 

woli mieszkańców piastowałem mandat od 1992 roku, mam pełen pogląd na te kadencje Rady 

nie chcę ich oceniać tak jak to zrobił Przewodniczący, natomiast dla wyjaśnienia i zgodnie z 

faktami inwestycja ta i przedsięwzięcie uruchomione zostało w 2002 roku po ogromnych 

trudnościach z procedurą przetargową, potem upadła firma, potem były procesy sądowe, 

gdzie mecenas Felkowski wykazał kunszt prawniczy, bardzo trudny proces z pozytywnym 

skutkiem dla naszego miasta. Natomiast kwestia odbytego spotkania. Gdy procedura została 

zakończona to wykonawca poprosił Księdza Proboszcza, mnie, mojego zastępcę, inspektorów 

nadzoru i wszystkich ludzi, którzy z racji swoich stanowisk sprawowali kontrolę nad tym 

wykonaniem. Przyznaję, że nie wpadłem na to, ale mam nadzieję, że ode mnie Pan 

Przewodniczący tego nie oczekuje, nie miałem wpływu, nie był to żaden atak polityczny, że 

pominięto Przewodniczącego, choć z wypowiedzi ostatnio dzieje się tak, że to jest normalne, 

ale ja apeluję żeby ostudzić emocje w realizacji mandatu radnego. Myślę,  że przez 4 lata nam 

się wszystkim dobrze współpracowało, dużo spraw na mieście jest naszym wspólnym 

sukcesem, wiele jeszcze wyzwań przed nami, a więc apeluję o to, by ten kalendarz wyborczy 

nie powodował takich wycieczek, które mogą wyrządzić krzywdę, bo to nie jest potrzebne.  

 

Z-ca Prezydenta A. Szczypka 

 Radny J. Machulik informował o potrzebie miejsc parkingowych i pewnych 

inicjatywach ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”. Pragnę poinformować, że 

z LWSM trwają także rozmowy w takim temacie. Na spotkaniu członkowskim ustaliliśmy 

pewne roboty, które mają być wykonane naprzeciw potrzeb mieszkańców osiedli. Zawsze 

tych miejsc postojowych jest mało i żeby te niedobory uzupełnić przede wszystkim 

sprawdzamy tereny, do kogo należy teren. Wiadomo, że gmina nie może realizować 

inwestycji nie na swoim terenie. Był taki przypadek jeżeli chodzi o ul. Piłsudczyków, 

dokładnie na wysokości nr 17, spotkaliśmy się i zachęcam, że jeżeli Spółdzielnia 
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„Knurowianka” ma jakąś propozycję to my chętnie się spotkamy, wystarczy tylko 

zasygnalizować, umówić się na termin, wskazać teren i sprawę należy zbadać, tak jak to 

miało miejsce w przypadku rozmów z LWSM. Przy ul. Piłsudczyków 17 jest taki odcinek 

terenu, który w całości jest terenem gminnym i w ramach środków unijnych postaramy się 

tam zrobić miejsca postojowe. Uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo wszystkie te 

miejsca służą mieszkańcom tylko ustalmy żeby to pasowało jeżeli chodzi o prawo i jeżeli 

tylko będą pieniądze to my będziemy pomagać. Ja oczekuję na jakieś konkretne propozycje i 

wtedy pójdziemy w teren i sprawdzimy czy coś w tym temacie da się zrobić. 

 Porządek wokół Geting Banku, ja poprzez Straż Miejską i Wydział GKIRiOŚ będę 

interweniował bardzo stanowczo u właściciela, bo w gestii właściciela jest porządek na tym 

terenie. Jeżeli nie będzie widać żadnych efektów to Straż Miejska powinna uruchomić 

grzywny i może w ten sposób przemówić do właściciela żeby ten teren doprowadzić do 

porządku.  

 Radny J. Pach pytał, co z kortem tenisowym, czy gmina planuje przejęcie kortu 

tenisowego. Temat w sposób ogólny znam, wstępne rozmowy dotyczyły podziału, bo działka 

na której znajduje się kort tenisowy jest na bardzo ciekawym terenie, jest tam bardzo dużo 

ciekawych drzew. Ze względu na koszty i restrukturyzację prowadzoną przez Kopalnię 

„Knurów” ta działka musi być podzielona. Ten teren, na którym znajduje się budynek NOT i 

parking pozostanie w gestii Kopalni „Knurów” i miały być do końca doprowadzone sprawy 

rozgraniczeniowe. Były ustalenia myśmy proponowali jak ma przebiegać linia podziału, 

natomiast nie mamy sygnału czy cała ta procedura została zakończona. Jeżeli tylko zostanie 

to zakończone to ja osobiście będę w tym uczestniczył, bo też jestem bardzo mocno 

zainteresowany żeby ten fragment Knurowa upiększyć. Myślę, że wspólnie z radnym J. 

Pachem będziemy namawiać Kopalnię żeby jak najszybciej tak się stało.  

 

Radny Z. Gałkowski 

Podział ostateczny łącznie z wyłączeniem parkingu jest dokonany, więc można przystąpić do 

przekazania tego terenu parku z kortem tenisowym dla gminy.  

 

Z-ca Prezydenta A. Szczypka 

Więc teraz oczekujemy na odpowiedni wniosek, jest to w gestii między innymi radnego Z. 

Gałkowskiego i mam nadzieję, że niebawem wpłynie to do gminy. Przejęcie nieruchomości 

będzie realizowane poprzez Radę Gminy więc o wszystkim Rada będzie informowana.  
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Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ B. Zwierzyńska 

 Interpelacje radnego J. Furgoła i J. Trzęsioka nie dotyczyły naszych dróg. Szereg 

zgłoszonych interpelacji już wielokrotnie się powtarzał, chociażby naprawa wysepek przy ul. 

Lignozy. To już nie tylko pisemne, ale również ustne prośby i błagania Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Rybniku, by ten krawężnik został naprawiony. Skutek jest niewielki, 

mogę się jedynie zobowiązać, że będą kolejne interwencje w tym zakresie. 

 Naprawa dróg i posypywanie grysem. Nie tylko interweniowaliśmy, ale również 

pokazaliśmy. Był Inspektor z Zarządu Dróg Wojewódzkich i spotkaliśmy się w sprawie 

chodnika przy ul. Niepodległości i bardzo ładnie widać ile tego grysu na chodniku przy Kinie 

„Casino” jest. Wręcz palcem wskazaliśmy jak to wygląda, że nie dość, iż wpada to do kratek 

ściekowy i zapycha kanalizacje to mieliśmy już sytuację, że w momencie gdy jechała 

zamiatarka taki grys odprysnął i uszkodził samochód. Jest to drugi argument, że staje się to 

niebezpieczne. To zgłoszenie zostało przyjęte, myślę że ponowimy to na piśmie.  

 Interpelacja radnego J. Trzęsioka dotycząca znaków drogowych, szereg tych znaków 

jest uszkodzonych. Taki przegląd zostanie przeprowadzony i sukcesywnie zostanie to 

naprawione.  

 Jeżeli chodzi o śmieci to temat zanotowałam, sprawdzimy czyj to jest teren, poproszę 

o pomoc Komendanta Straży Miejskiej, bo tego typu sprawy musimy załatwiać we 

współpracy. 

 Interpelacja radnego J. Machulika dotycząca koszenia terenów przy kościele i 

wymiany piasku w piaskownicach. Wszystkie prace związane z tym pierwszym koszeniem z 

wymianą piasku w piaskownicach, z malowaniem pasów mają wykonawcy wykonać do 

końca maja. Trochę w wymianie piasku przeszkodziły ostatnie deszcze, zrobiło się mokro i w 

niektórych miejscach nie dało się tego zrobić. Do końca maja mam nadzieję, że wszystkie 

prace będą w tym zakresie zrobione.  

 Interpelacja radnego J. Trzęsioka – naprawa ul. Starowiejskiej. Jest to związane  z 

naprawą dróg żużlowych, my już przystąpiliśmy do naprawy tych dróg. Została 

wyremontowana ul. Wieczorka, ul. Stawowa, teraz wykonawca wchodzi na ulice boczne ul. 

Koziełka czyli ul. Chmielna, ul. Jaśminowa, bo te będą żużlem naprawione, a później 

sukcesywnie zostaną następne drogi naprawione. Podejrzewam, że w czerwcu rozpoczną się 

prace na ul. Starowiejskiej.  

 Interpelacja radnego E. Szolca dotycząca chodnika pomiędzy ul.  Koziełka a ul. 

Słoniny. Konsultowałam to z Komendantem Straży Miejskiej, bo w tego typu sprawach 
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pomocna jest Straż Miejska. Do 24 maja zobowiązany został właściciel nieruchomości przy 

ul. Ogrodowej do posprzątania tego terenu.  

 Kosze do koszykówki przy ul. Ogana. W miesiącach letnich zamierzamy wymienić 

również i te kosze. W budżecie miasta została zarezerwowana drobna kwota na wymianę 

urządzeń sportowych i małej architektury na terenach gminnych. Między innymi myśleliśmy 

o koszach przy ul. Ogana, przy ul. Krasickiego, tam jest takie boisko i kilka innych drobnych 

miejsc, to są takie pojedyncze urządzenia sportowe, za które nie odpowiada MOSiR a 

znajdują się na terenach gminnych.  

 Sprzątanie terenu przy Banku Górnośląskim. Ta interpelacja była już zgłaszana w 

marcu, my wystąpiliśmy do Zakładu Zagospodarowania Mienia do Kompanii Węglowej i 

odpowiedź przyszła 21 kwietnia, że teren został uporządkowany i informują, że za teren 

odpowiada dzierżawca tego budynku i zapisy umowy będą egzekwowane z całą 

stanowczością pod rygorem jej rozwiązania. Teraz Straż Miejska powinna się w to włączyć, 

bo taką otrzymaliśmy odpowiedź.  

 Radny E. Szolc pytał o drogi żużlowe i tak jak powiedziałam, sukcesywnie są te drogi 

naprawiane. Ul. Jęczmienna będzie remontowana od ul. Wolności do ul. 1 Maja a więc cały 

ten odcinek będzie drogą asfaltową z chodnikiem z tym że rozłożona jest ta inwestycja na 

dwa lata, w tym roku rozpoczynamy a w przyszłym roku zamierzamy zakończyć tę 

inwestycję. Postaramy się naprawić ten odcinek, ale nie będziemy tego robić w taki sposób 

docelowo, ponieważ będzie tam prowadzona inwestycja.  

 Wiceprzewodniczący Rady H. Hibszer mówił o drogach żużlowych. Faktycznie 

oddzielnie mamy pieniądze w budżecie przeznaczone na naprawę dróg żużlowych a druga 

część pieniędzy to jest naprawa dróg żużlowych poprzez położenie sfrezowanego asfaltu. Nie 

ma harmonogramu do umowy, ponieważ trudno przewidzieć kiedy będzie można frez ułożyć, 

bo to jest zależne od temperatury, od warunków na drodze, bo jeżeli jest mokro to nie bardzo 

da się ten frez ułożyć. Harmonogramu nie ma, natomiast zaczynamy w maju, pod koniec maja 

zamierzamy zacząć układać frez, zobaczymy na ile starczy środków, natomiast w pierwszej 

kolejności jest ul. Wrzosowa, bo takie zobowiązanie już w tamtym roku podejmowaliśmy a 

później np. ul. Wyspiańskiego, która jest w fatalnym stanie i myślimy o następnych, ale to 

będzie zależne od tego na ile starczy pieniędzy.  

 Częstsze opróżnianie kontenerów. Zwrócimy się do „Komartu” z taką prośbą, aby 

częściej te kontenery opróżniali, natomiast proszę o wyrozumiałość. Jeżeli w tych 

kontenerach będzie to co powinno być to na pewno też inaczej by to wyglądało. Wokół 

kontenerów są worki ze śmieciami ze wszystkim i „Komart” zaczyna się oburzać, dlaczego 
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ma sprzątać śmieci, bo ma wywozić tylko surowce wtórne. Zwrócimy na to uwagę i myślę, że 

da się to załatwić z „Komartem” żeby częściej zaglądał. My jeździmy bardzo często w teren i 

jeżeli widzimy, że coś stoi obok kontenerów to zwracamy na to uwagę, dzwonimy do 

„Komartu” i prosimy o posprzątanie.  

 Interpelacja radnego R. Buchty dotycząca malowania pasów na jezdni. Rozpoczęliśmy 

malowanie, natomiast nie są jeszcze malowane drogi wojewódzkie i powiatowe, w tym 

zakresie będziemy interweniować, natomiast nasze ulice zaczęliśmy malować.  

 Interpelacja radnego E. Tymoszka dotycząca sprzątania skarpy za wieżowcami. 

Komendant SM interweniował na Kopalni i ponoć dzisiaj skarpa jest w trakcie sprzątania.  

 Parking za pierwszym wieżowcem. Wpłynęła również prośba wspólnoty o budowę 

tego parkingu. Ten teren już był oglądamy, wiemy o który chodzi, natomiast trudno jest to 

nazwać budową parkingu, to jest budowa takich miejsc postojowych. Tego typu inwestycję 

wykonamy w ramach pieniędzy, które mamy na wykonanie chodników, bo pieniędzy na 

wykonanie tego zadania w budżecie nie mamy. Teraz robimy takie zestawienie wniosków 

wcześniej obiecanych rzeczy do wykonania, bo w tamtym roku pewnych rzeczy nie udało się 

wykonać ze względu na ograniczoną ilość środków. Taka analiza została zrobiona częściowo, 

teraz ją kończymy i w tym momencie myślę, że Prezydent zdecyduje ostatecznie. Mamy 390 

tys. zł, potrzeb jest ogromnie dużo, trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć, ale mamy to na 

uwadze i to jest jedno z tych zadań, które mamy na uwadze.  

 

Radny E. Szolc 

Czy zostanie zrobiona ul. Akacjowa? 

 

Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ B. Zwierzyńska 

Bardzo chcielibyśmy zrobić również ul. Akacjową. Na razie kładziemy żużel na ul. Chmielnej 

i Wrzosowej. Nie mogę na razie niczego obiecać, bo potrzeb jest bardzo dużo. Chciałabym 

żeby jak najwięcej dróg zostało zrobionych we frezie, bo te nawierzchnie trzymają się 

znacznie lepiej i sprawdziły się.  

 Wycięty asfalt na ul. Zwycięstwa. Pojawili się pracownicy, wyczyścili teren, 

przygotowali do asfaltowania, więc miałam nadzieję, że zostanie to załatwione, ale nie zostało 

to zrobione i będziemy jutro telefonicznie i pisemnie interweniować, bo w tej chwili 

ponownie trzeba to przygotowywać pod asfaltowanie, bo zostało to zniszczone.  
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Radna T. Kocierz 

Odniosę się do wypowiedzi Prezydenta, w której apelował do radnych o powstrzymanie 

emocji, ale sam w tej krótkiej wypowiedzi nie powstrzymał się od uszczypliwości. Zadałam 

proste pytanie, ile pieniędzy jeszcze spłynie do budżetu. Uczestniczę w kilku komisjach i przy 

rozdzielaniu pieniędzy na 2006 rok moje i nie tylko moje wnioski z racji małych środków 

przepadły. Zasadne jest pytanie, ile tych środków jeszcze do końca roku będzie? Prezydent 

chciał wszystkim przypomnieć, że Kocierzowa skupia się tylko na wydatkach a zapomniała o 

dochodach. Protokoły z sesji mówią wyraźnie, przypomnę sesję absolutoryjną, na której 

mówiłam o dochodach i o wydatkach, Panie Prezydencie mówi Pan nieprawdę i w ciągu 4 lat 

powinien się Pan przyzwyczaić, że radni zadają pytania czasem proste, czasem 

skomplikowane, a Prezydent powinien spokojnie odpowiedzieć bez tych uszczypliwości. 

Proszę Pana Przewodniczącego, aby nie było takich „wycieczek” pod adresem radnych. 

 

Prezydent Miasta  

Myślę, że to co radna T. Kocierz powiedziała jest głęboko niesprawiedliwe. Ja nie jestem 

wróżką, mamy pewien plan dochodów, który Rada przyjęła i plan wydatków, który Rada 

przyjęła. Precyzyjne rozliczanie następuje po analizie przed sesją absolutoryjną i to są fakty 

oczywiste. Oskarżanie mnie o mówienie nieprawdy jest daleko idącym nadużyciem, dlatego 

jeszcze raz ponawiam apel o ostudzenie emocji, bo musimy jeszcze parę miesięcy wspólnie 

pracować, zadań jest bardzo dużo. W tym roku przerobimy 26 mln zł na inwestycje. 

 

Radna B. Pomarańska 

Prosiłabym o udzielenie informacji na temat kradzieży w posesjach przy ul. Koziełka, czy są 

podejmowane jakieś działania?  

 

Prezes PWiK B. Tyszkowski 

 Radny J. Furgoł poinformował o zaistniałej sytuacji przy ul. Rybnickiej. Chciałbym 

stwierdzić, że z tym chodnikiem PWiK nie miało nic wspólnego i nie poczuwamy się do 

odpowiedzialności za zły stan chodnika przy ul. Rybnickiej. Proszę sprawdzić a potem 

mówić, że to jest z winy instalacji wodociągowej.  

 Bardzo często jest mówione o kratkach  ściekowych to prosiłbym o sprostowanie, bo 

tutaj chodzi o wpusty uliczne, trzeba mówić wyraźnie, że chodzi o kanalizację deszczową.  

 

Radny J. Furgoł 
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Ani w jednym słowie nie powiedziałem, że miałoby to mieć coś wspólnego z firmą, którą Pan 

reprezentuje. Powiedziałem, że firma wodociągowa, która wykonywała podłączenie do 

prywatnej posesji.  

 

Radny Z. Gałkowski 

Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rozpoczął się okres letni i zwrócili się do mnie 

mieszkańcy Osiedla 1000-lecia, WPI i WP II, gdzie w centrum tych osiedli znajdują się 

lokale, ogródki piwne, które funkcjonują w tej chwili: piątek, sobota, niedziela do późnych 

godzin nocnych zachęcając mieszkańców, aby je odwiedzali otwierając się na zewnątrz, 

zatrudniają kapele lub grajka i te biesiady trwają do późnych godzin nocnych. Wiem, że SM 

interweniowała na Osiedlu WP II w okolicy lokalu „Piekiełko”, bo mieszkańcy się skarżyli, 

ale niewiele to zmieniło. Warto byłoby na początku tego sezonu letniego usystematyzować 

sposoby funkcjonowania letnich ogródków piwnych. Dopowiadam, że nie mam nic 

przeciwko nim, natomiast są jakieś określone godziny funkcjonowania. Jeśli my w 

regulaminach mieszkańców mamy ustalone, że o godz. 2200 następuje cisza nocna to nie może 

tak być, że mieszkańcy o 2200 zachowują ciszę nocną, natomiast na zewnątrz ciszy nocnej nie 

ma. Wszyscy mają pootwierane okna i wszyscy korzystają ze świeżego powietrza, które nas 

otacza. Bardzo bym prosił o ustalenie formy gry i funkcjonowania tych obiektów na terenie 

miasta.  

 

Komendant SM A. Daroń 

Jeżeli chodzi o interpelacje radnego Z. Gałkowskiego to tym tematem musimy się 

zająć. Nocne służby są mieszane Straży Miejskiej i Policji i funkcjonariusze zostaną 

wyczuleni na te sprawy.  

 Interpelacja radnej B. Pomarańskiej. Teren o którym mówimy objęty jest 

systematyczną ochroną. Właściciel nieruchomości mieszka w Olkuszu, były tam interwencje 

z uwagi na bezdomnych. Wydałem już polecenia i zostały tam wzmożone patrole.  

 

Z- Prezydenta A. Szczypka 

Słuchając interpelacji na temat chuligaństwa przypomniałem sobie pewne fakty, które w tej 

chwili występują. Są prowadzone przeglądy na terenach publicznych, place zbaw, oczko 

wodne. Dam kilka przykładów, mamy do czynienia z brakiem świadomości, z wielkim 

chuligaństwem. Niedawno na terenie oczka wodnego były sprawdzane nasadzenia, stan 

ławek, itd. Emeryt siedział na resztkach ławki był świadkiem jak mieszkaniec odkręcił jedną z 
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desek ławki i na protest tego Pana powiedział, że ta deska jest mu potrzebna na działkę. 

Bardzo bym prosił, aby takie czyny były natychmiast sygnalizowane do Straży Miejskiej, bo 

jak my wszyscy nie włączymy się w pilnowanie naszego mienia to wiele inwestycji, które 

kosztują miliony złotych będzie z czasem rozwalonych. Na oczku wodnym mnóstwo róż 

zostało wykopanych a niektóre iglaki zostały poprzycinane, bo były potrzebne na stroiki. To 

dotyczy wielu miejsc w naszym mieście. Taka jest opinia o mieszkańcach Knurowa. Czy 

mieszkańcy dorośli już do takich sztandarów, ale czy mieszkańcy do tego dorośli? Ktoś może 

powiedzieć więcej Straży Miejskiej, ale tutaj potrzebne jest więcej kultury. Bardzo bym prosił 

o reagowanie na takie akty, postarajmy się wspólnie wspierani przez Policję i Straż Miejską 

wyłapać takie przypadki. Rozpoczęcie pewnych działań odnośnie monitoringu tylko 

wspomoże Straż Miejską i Policję w skuteczność działania. Prosiłbym o reagowanie 

wszystkich mieszkańców.  

 

Radny Z. Wojciechowski 

Czy sprawy związane z rekultywacją Parku NOT idą w dobrym kierunku?  

 

Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ B. Zwierzyńska 

Odbyło się spotkanie z mieszkańcami, mieszkańcy zostali wytypowani do komisji. Starostwo 

zwróciło się z pismem odnośnie osób, które będą uczestniczyły w tej komisji odnośnie 

drzewostanu, takie pismo wyszło z wydziału, czekamy teraz na ostateczny termin. W 

momencie, kiedy komisja spotka się w parku i przejrzy wszystkie drzewa będziemy wydana 

decyzja na wycinkę drzew. W tym momencie przygotowujemy przetarg na I etap 

rekonstrukcji tego parku.  

 

Naczelnik Wydziału SO P. Dudło 

 Jeżeli chodzi o zawieszenie kursów weekendowych do Rybnika jestem umówiony 23 

maja z dyrektorem PKS i ten temat zostanie omówiony. 

 Kwestie dotyczące interpelacji radnego P. Duliasa to radny na bieżąco był 

informowany o przesłankach, jakie decydowały o negatywnym załatwieniu sprawy.  

 

Przewodniczący Rady 

Czy wszystkie odpowiedzi były satysfakcjonujące? 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag do odpowiedzi na interpelacje. 

 



 22

Przewodniczący Rady 

Nie mogę nie odnieść się do wypowiedzi kierowanej pod moim adresem do Prezydenta 

Miasta. Panie Prezydencie nie chodzi o zaproszenie mnie, czyli Przewodniczącego Rady, 

chodziło mi o przedstawiciela Rady, mógł to być Przewodniczący Komisji Gospodarki i tych 

osób, które często na temat tego cmentarza zabierali głos, najaktywniejszy w tym temacie był 

radny R. Buchta.  

Kto rozpoczął grę wyborczą to każdy uważny czytelnik tygodnika samorządowego a nie 

jednej opcji „Przeglądu Lokalnego” może odczytać. Ja z ubolewaniem stwierdzam – szkoda, 

że pół roku za wcześnie. 

Dobrze, że Prezydent wspomniał, że współpraca na linii Prezydent – Rada była wzorcowa. 

Myślę, że ta Rada pod moim przewodnictwem stworzyła Prezydentowi i Urzędowi 

Prezydenta komfortowe warunki i oby tak było do samego końca naszej kadencji, to jest 

życzenie wszystkich, którzy siedzą na tej sali.  

 

 

Ad. 8 

Wystąpienie Pana Marka Ostrowskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Na tę salę zapraszamy różne osoby, które promują nasze miasto i takim człowiekiem jest pan 

Marek Ostrowski, który jest twórcą pierwszej strony internetowej na temat naszego miasta. 

 

Marek Ostrowski 

Dziękuję Przewodniczącemu Rady za zaproszenie a Radzie za wyrażenie zgody na zabranie 

głosu przeze mnie. Chciałbym pochwalić się tym co robię, a nie jest to jakaś nowość, bo 

strona istnieje od 6 lat więc dla większości z państwa jest ta strona znana. Stronę internetową 

o naszym mieście stworzyłem na początku 2000 roku a opublikowana została w internecie w 

kwietniu 2000 roku. Szukałem tematów na stronę internetową, niedługo szukałem, bo od 

zawsze interesowałem się historią Knurowa, naszego regionu. Mam bardzo bogate zbiory 

książkowe i inne, które idealnie pasowały żeby je wykorzystać i opublikować, i byłoby to 

dostępne dla wszystkich. Żeby stworzyć stronę internetową należy mieć dużo dobrej woli i 

włożyć wysiłku żeby to stworzyć. Strona internetowa wymaga ciągłych działań, cały czas 

trzeba ją uaktualniać, jest wiele informacji bieżących, które ciągle się zmieniają. To jest 
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niezbędny warunek żeby ta strona istniała, była odwiedzana. Żeby zachęcać do ciągłych 

odwiedzin strony to trzeba ją rozbudowywać. Nie będę dokładnie wymieniał co się znajduje 

na tej stornie, ale zapraszam pod adres  www.knurow.net.pl. 6 lat jest tworzona ta strona, a 

jeżeli coś się robi długo to przychodzi kryzys. Postanowiłem zmienić filozofię działania i 

wyglądu. Przez sześć lat była to strona, która miała być taką „kopalnią” wiedzy o Knurowie. 

Działałem trochę samotnie, coś robiłem, coś publikowałem, chciałem sprawdzić czy to ma 

sens, widziałem to po liczbie odwiedzin strony. Z okazji 6 lat dodałem moduł, który sprawił, 

że ta strona ożyła, stała się interaktywna. Moduł dyskusyjny, to jest ten moduł, który 

umieściłem na stronie by mogła to być strona interspołeczna mieszkańców Knurowa. Mam 

nadzieję, że ta strona będzie się rozbudowywała, ale trzeba liczyć na zaangażowanie 

mieszkańców. Zachęcam do współpracy wszelkie środowiska, jeżeli ktokolwiek ma pomysł 

jestem na to otwarty. Czekam na takie propozycje. Dziękuję za dotychczasową współpracę i 

proszę o wsparcie.  

 

Przewodniczący Rady wręczył Panu Markowi Ostrowskiemu album o Knurowie. 

 

Z-ca Prezydenta A. Szczypka 

Chciałbym jeszcze wyjaśnić jedną sprawę, bo czuję się winowajcą całej sytuacji. A  

chciałbym uzdrowić sytuację na sesji i na linii Przewodniczący i Prezydent.  

 

Przewodniczący Rady 

Nasze relacje są pozytywne i do końca będę bronił dobrego imienia Rady. 

 

Z-ca Prezydenta A. Szczypka 

Chodzi o to, że Prezes Małysz ze mną uzgadniał osoby, które miały przyjść na otwarcie 

cmentarza. Pan Prezes organizował takie skromne otwarcie tego cmentarza i chodziło o to, 

żeby był bardzo wąski krąg osób, które brały w tym udział. Prezydent w ogóle w tym nie 

uczestniczył a stał się winny a to faktycznie była moja wina. Jeżeli chodzi o otwarcie tej 

inwestycji to uważam, że nie potrzeba oficjalnych uroczystości, szarf, bo tego nie było a tak 

wielka inwestycja, która kosztowała prawie 5 mln zł jest zasługą radnych i tutaj nie mam 

wątpliwości, że mieszkańcy tak to odbierają.  

 

Przewodniczący Rady 
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Ja bym nie zabierał głosu, gdyby treść artykułu była taka a nie inna, tam nawet wzmianki o 

Radzie Miasta nie było i o to mi tylko chodziło. Dobrze, że chociaż na tej sali padły słowa, że 

Rada Miasta brała w tej inwestycji udział, ale niestety jeżeli się pisze olbrzymi artykuł na ten 

temat to wzmianka na ten temat powinna tam być. Do końca kadencji będę bronił dobrego 

imienia Rady.  

 

Ad.9 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.  

1. Wydałem 26 zarządzeń w następujących sprawach: 

- zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006r. (1 zarządzenie dot. 

bezpieczeństwa publicznego, 1 zarządzenie dot. kultury fizycznej i sportu), 

- zmian w budżecie Gminy na 2006r. (3 zarządzenia dot. oświaty), 2 zarządzenia dot. 

administracji publicznej), 

- wyrażenie zgody na obciążenie komunalnej nieruchomości gruntowej nieodpłatną 

służebnością gruntową – ul. Floriana 4,  

- powołania „Sądu Konkursowego” dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów w 

rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie  z przeznaczeniem na budownictwo 

mieszkaniowe”, 

- zwolnienia z obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych 

Dyrektorów: MP Nr 2, MSP Nr 4, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, 

- powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Knurów, 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury za 2005 rok, 

- trybu postępowania z oświadczeniami majątkowymi, 

- wyrażenie zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości 

zabudowanej położonej w rejonie ul. Szpitalnej, 

- powołanie Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora: 

MSP Nr 7, MP Nr 7, MP Nr 10, MP Nr 12, MG Nr 1, MG Nr 3, 

- wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej przy ul. Wrzosowej do 

gminnego zasobu nieruchomości. 

 

Wydałem 44 decyzje w następujących sprawach: 
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- odmowy umorzenia podatku od nieruchomości za miesiąc marzec 2006r. w wysokości 

39.305,- zł  dla Sp. z o.o. „Megawat”, 

- przyznania stypendium szkolnego (11 decyzji), 

- umorzenia zaległości z podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2006r. dla: 

a) Komendy Miejskiej PSP  w wysokości    2.193,-zł 

b) MZGLiA    w wysokości    1.101,-zł 

c) Fundacja na rzecz rozwoju miasta Knurowa  w wysokości    4.637,-zł 

d) ZOZ Knurów  w wysokości    5.649,-zł 

e) Sp. z o.o. „Dzierżawca” 50% w wysokości    1.576,-zł 

f)  Sp. z o.o. „Arendarz“ 50%  w wysokości    1.168,-zł 

g) Z.P.O. „Nadzieja”     w wysokości       235,-zł, 

- nadania stopnia nauczyciela mianowanego (7 decyzji), 

- powołania Komisji Przetargowej dla badania i oceny ofert w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego p.n.: 

a) zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy 

Knurów, 

b) II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego, 

c) pełnienia nadzoru inwestycyjnego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „II etap 

rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków”, 

d) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowy chodnika przy ul. Zwycięstwa”, 

- przyznania zasiłku szkolnego (2 decyzje), 

- o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania na terenie kopalni „Szczygłowice”. 

 

2. Wydałem 5 postanowień w następujących sprawach: 

 

- przekazania wg właściwości Staroście Powiatu Gliwickiego:  

a) pismo Starosty Cieszyńskiego w sprawie nadesłania akt ewidencyjnych kierowcy, 

b) pisma Prokuratury Rejonowej w Zabrzu w sprawie prawa jazdy, 

c) pisma Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej w sprawie skierowania na 

badania psychologiczne, 

- o obowiązku sporządzenia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na 

środowisko pn.: „Rozbudowa parkingu w ul. Sztygarskiej w Knurowie”, 
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- dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych ze stanowiskiem LPG 

zlokalizowana na działkach nr 127/1 i 127/4 przy ul. 1 Maja   w Knurowie”. 

 

3. Sprawy różne: 

 

- liczba bezrobotnych w mieście zarejestrowanych w PUP wynosiła na koniec kwietnia 

2031 osób tj. o 94 osoby mniej niż w miesiącu marcu i była najniższą liczbą w przeciągu 

ostatnich dwóch lat, 

- liczba bezrobotnych w powiecie zarejestrowanych w PUP wynosiła na koniec 

kwietnia 5449 osób, była mniejsza o 247 osób od ilości bezrobotnych na koniec marca i 

stanowiła 14,2% stopy bezrobocia, 

- zawarto 5 umów dzierżawy gruntów na targowisku miejskim, 

- przyjęto 154 wnioski o przyznaniu dodatku mieszkaniowego z czego 139 rozpatrzono 

pozytywnie, 

- w maju z dodatków mieszkaniowych korzysta 555 rodzin, 

- 24.04.br. uczestniczyłem w konferencji pn.: „Samorząd 2006” w Katowicach, 

- 28.04.br. wziąłem udział w spotkaniu z młodzieżą klas maturalnych LO i Liceum 

Profilowanego w Knurowie w kinie CIASNO, 

- 05.05.br. uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka w Komendzie MPSP Gliwice, 

- 09.05.br. brałem  udział w obchodach 60–lecia Gliwicko – Zabrzańskiego SITG w 

klubie NOT Knurów, 

- 10.05.br. byłem gospodarzem spotkania z delegacją oświaty  z partnerami 

międzynarodowego projektu SOKRATES - Comenius    w Ratuszu, 

- 10.05.br. brałem udział w spotkaniu z okazji „Tygodnia PCK”  w Sztukaterii, 

- 17.05.br. brałem udział w uroczystość oddania do użytku cmentarza przy   

ul. Rakoniewskiego, 

- 18.05.br. uczestniczyłem w otwarciu nowej siedziby IPN w Katowicach, 

- na przełomie miesiąca kwietnia i maja 2006r. wydałem 4 skierowania do zawarcia 

umowy najmu lokali mieszkalnych na rzecz: 

a) 2 gospodarstw domowych oczekujących na wynajem lokali mieszkalnych na 

dodatkowym i podstawowym wykazie wynajmu na rok 2005, 

b) 1 gospodarstwa domowego oczekujących na lokal mieszkalny na wykazie wynajmu na 

rok 2006, 
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c) 1 gospodarstwa domowego oczekującego na lokal socjalny na wykazie wynajmu na 

rok 2006, 

- wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu dwupokojowego lokalu 

spółdzielczego LWSM Knurów odzyskanego poprzez realizację sądowego nakazu 

opróżnienia do wskazanego przez gminę lokalu socjalnego na rzecz: 

a) gospodarstwa domowego oczekującego na lokal mieszkalny na dodatkowym wykazie 

wynajmu na rok 2005, 

- wydałem 1 potwierdzenie na ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z tytułu 

niedostatku, 

- Referat Lokalowy w dniu 20.04.2006r. i w dniu 25.04.2006r. przeprowadził 

przegląd lokali w budynku przy ulicy Staszica 1 w Knurowie przy współudziale pracowników 

zarządcy budynku w zakresie zamieszkania przez osoby objęte umową najmu, opłacania 

czynszu, przestrzegania porządku domowego oraz czystości korytarzy i klatek schodowych.  

 

Radny Z. Wojciechowski  

Jaka kwota została przeznaczona na stypendia dla uczniów?  

 

Prezydent Miasta 

Nie pamiętam jaka jest kwota w uchwale, którą Rada Miasta uchwalała. Otrzyma Pan 

odpowiedź. Sprawa stypendium została uregulowana na wniosek Komisji Oświaty. Rada 

Miasta trzy lata temu pozytywnie odniosła się do tego zagadnienia.  

 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwał. 

 

 

Przewodniczący Rady  

Aby uszanować czas naszych gości zgłaszam wniosek, aby przed przerwą rozpocząć 

procedurę uchwalania uchwał i zapoznać się z uchwałą w sprawie: przyjęcia statutu 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w 

Katowicach.  
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Wniosek Przewodniczącego Rady w powyższej sprawie został przyjęty bezwzględną 

większością głosów. 

 

Uchwała Nr XLIX/643/2006 w sprawie: przyjęcia statutu Komunikacyjnego Związku 

Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.  

 

 

Członek Komisji Uchwał i Wniosków D. Dzindzio odczytał uchwałę w powyższej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i na wspólnym 

posiedzeniu komisji wielu radnych oczekiwało wyjaśnień wielu szczegółów. 

 

Radny Z. Gałkowski 

Wiemy, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone kolejne badanie obciążenia linii 

przewozowej na terenie wszystkich miejsc zrzeszonych w KZK GOP.  Niepokój wywołało to, 

że gmina Knurów nie jest tak potężną gminą jak gmina Gliwice, Katowice i pozostałe gminy 

tego Związku, a więc ilość pasażerów przewożona autobusami KZK jest mniejsza. 

Jednocześnie pojawiła się wątpliwość, że na terenie gminy Knurów autokary kończą i 

rozpoczynają trasę a potem jadą do Zabrza, Katowic i Gliwic. Obciążenie tych linii jest 

zdecydowanie mniejsze i nie chcielibyśmy sytuacji, że ta forma dofinansowania będzie 

wyższa ze względu na niższą ilość mieszkańców niż dofinansowanie dużych gmin, które 

obsadzają autobusy prawie w 100%. Prosilibyśmy, aby tę sprawę wyjaśnić, żeby gmina 

Knurów nie była pokrzywdzona tylko dlatego, że ze względu na mniejszą ilość mieszkańców 

będziemy płacili większe składki w stosunku na jednego mieszkańca w porównaniu do innych 

gmin.  

 

Radny E. Tymoszek 

Jak wygląda sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa? Czy Przedsiębiorstwo jest zadłużone, czy 

jest na plusie? W Statucie jest taki zapis, że straty pokrywane są przez gminy uczestniczące w 

Związku proporcjonalnie do udziałów finansowych. Jeżeli na dzień dzisiejszy firma ma jakieś 

straty to czy te straty będą pokryte przez członków, którzy są w tym Związku? 

 

Radny Z. Wojciechowski 

Ile pieniędzy wnoszą gminy a ile jest ze sprzedaży biletów? Jak to wygląda procentowo?  
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Kilka razy na tej sali składaliśmy wnioski o przesunięcie niektórych godzin odjazdów 

autobusów, chodziło o kilka minut żeby wyjść naprzeciw mieszkańcom. Zarządy 

poszczególnych przedsiębiorstw lekceważyły mieszkańców. Z Knurowa do Szczygłowic 

odjeżdżają 4 autobusy naraz a później nie ma nic. Tłumaczenie, że wychodzi się naprzeciw 

pracownikom nie jest do końca prawdą, prawdą jest jeżeli chodzi o te godziny, w których 

ludzie dojeżdżają do pracy, ale w tych godzinach, w których nie dojeżdżają do pracy 

powtarza się to samo. Wystarczyłoby niektóre autobusy trochę przyspieszyć a inne trochę 

opóźnić i sprawa byłaby załatwiona.  

 

Radna T. Kocierz 

Czy po opracowaniu tego wzoru i tych obciążeń przez gminy pozostanie to na tym poziomie 

czy to zostanie zwiększone, a jeżeli tak to o ile? Prawdopodobnie takie pismo zostało 

wysłane, ale nie ma odpowiedzi, więc jeżeli Panowie mogą dzisiaj sprecyzować.  

 

Przedstawiciel KZK GOP Krzysztof Drewniok 

Komunikacja jest dotowana, padło pytanie, jak duża ta dotacja jest. Bilety pokrywają około 

62% więc dotacja gminna musi pokryć całą resztę czyli 38%. Dotacja jest na poziomie 1,70 zł 

na 1 km. Badania linii wskazują, iż są przeciążenia na tych liniach. W dzień roboczy na linii 

120 przewieziono 2861 pasażerów wpływy z biletów wynosiły 3,4 tys. zł, koszt 

funkcjonowania tej linii 2.875 zł to znaczy pokrycie kosztów z biletów jest na poziomie 120% 

to znaczy, że ta linia w dni robocze nie potrzebuje dotacji, w sobotę pokrycie z biletów 

wynosi 90%, w niedzielę 70% i tu już dotacja jest potrzebna. W docelowym układzie, czyli 

po 2010 roku każda linia w ten sposób będzie rozliczana i każda linia będzie określona czy 

wymaga dotacji, czy tej dotacji nie wymaga. Gmina określi czy chce żeby kursy były w takim 

kształcie, czy ma środki na to, czy ma to wyglądać inaczej. W tej chwili nie ma takiej 

możliwości żeby badać wszystkie linie. Do 2010 roku mamy mieć elektroniczne rozliczenia 

biletowe i wówczas te rozliczenia będą zupełnie dokładne, będzie ogłoszony przetarg i 

zostanie wybrana firma, która będzie przeprowadzała takie badania. Dążymy, aby zostały 

zmniejszone dotacje gmin. Nie jesteśmy w stanie określić, na jakim poziomie będą się 

utrzymywały te dotacje. Jeżeli kursy autobusów będą przynosiły straty to gminy solidarnie 

będą musiały je ponosić. W tej chwili sytuacja Związku jest dobra, wszystko funkcjonuje 

poprawnie.  

 Jeżeli chodzi o inne pytania, które zostały zadane podczas interpelacji to jest taka 

charakterystyczna sprawa, chodzi o linie nr 710, 120 i 47. Gdyby popatrzeć na mapę tych linii 
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to pojawi się litera „Y”, jedno ramię to Knurów – Zabrze, drugie Knurów - Gliwice a 

docelowy punkt to Szczygłowice. Te ramiona są prawie równe a wszyscy chcą zdążyć do 

pracy i do szkoły na określone godziny, dlatego ten czas jest zbliżony do siebie na terenie 

Knurowa. Można robić rozszerzenia postojów, ale takie rozszerzenie wiąże się z 

zwiększeniem kursów a to wiąże się ze zwiększeniem kosztów.  

 Jeżeli chodzi o linię 120 to pracujemy nad tym tematem, są prowadzone rozmowy z 

gminami przez, które ten autobus przejeżdża. Rozwiązaniem problemu linii 120 byłoby 

zwiększenie ilości kursów w dni wolne, ale każda zmiana wiąże się ze zgodą poszczególnych 

gmin, nie tylko dodanie lub odjęcie kursu, ale nawet zmiana godziny w rozkładzie jazdy. Są 

badania, wiemy, że ta linia jest dochodowa i nie potrzebuje dotacji. Po zwiększeniu ilości 

kursów może się okazać, iż pieniądze potrzebne do tego uruchomienia nie będą przeliczane 

jako 1,70 zł tylko będą dużo mniejsze.  

 Nocne kursy autobusu 710. To nie jest jedyny przypadek, kiedy został zawieszony taki 

kurs. Na tych kursach regularnie jest niszczone mienie powybijane szyby i niszczone 

siedzenia, więc przedsiębiorstwa musi dokonać napraw i wyliczy sobie taki koszt za kilometr 

żeby zwróciło się za pokrycie napraw. W pewnym momencie może nastąpić taka sytuacja, że 

żaden przedsiębiorca nie będzie chciał tej linii obsługiwać.  

 

Radny Z. Wojciechowski 

Mnie to nie przekonuje. Autobus przyjeżdżający z Gliwic lub Zabrza przyjeżdża do 

Szczygłowic i stoi 15 minut. Można przyspieszyć odjazd o 5 minut, ale tego nie chcecie 

zrobić. 

W dużych miastach jest taki system, że bilety są godzinne czy półgodzinne. Można wtedy 

kupić godzinny bilet i przesiadać się na trzy linie. Czy macie taki zamiar żeby z czymś takim 

wyjść naprzeciw mieszkańcom? 

 

Radny P. Dulias 

Czy jeżeli jakiejś gminie bardzo zależy na korekcie rozkładu jazdy, czy wszystkie 

gminy, przez które przejeżdża ten autobus muszą wyrazić na to zgodę?  

 Odnośnie kursów weekendowych, może należałoby zlikwidować kursy popołudniowe 

nr 120, bo wiele osób jeździ na różnego rodzaju uczelnie do Katowic i bardziej przydałby się 

autobus w godzinach porannych.  

 

Radny Z. Wojciechowski  
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Autobus w godzinach rannych do Katowic jest bardzo potrzebny, a ten autobus w godzinach 

popołudniowych jest pusty.  

 

Radny Z. Gałkowski  

Czy funkcjonują komisje o których jest mowa w statucie, jeżeli funkcjonują to proszę 

powiedzieć jakie to są komisje? 

 

Przedstawiciel KZK GOP Krzysztof Drewniok 

Proszę mi wierzyć, że to nie jest tak, iż nam się nie chce. My mamy bardzo dużo zmian w 

ciągu roku, a takie zmiany wiążą się z koniecznością każdorazowej zgody poszczególnych 

gmin. Ludzie narzekają, że jest tyle zmian, że nie wiedzą jak sobie układać przejazdy.  

Obiecuję, że wszystkie problemy tutaj rozważone zostaną przeanalizowane.  

 Jeżeli chodzi o komisje to funkcjonuje komisja rozwoju. 

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Trzęsiok 

Knurów jest pierwszym przystankiem i tutaj napełnienie wynosi 20%, ale przez kolejne 

poprawiają współczynnik tego napełnienia W pewnym momencie może się okazać, że wyjazd 

z Knurowa jest nieopłacalny, ponieważ napełnienie jest za niskie, bo wynosi 20%. 

 

Radny Z. Wojciechowski 

Wybiorę się do Katowic z tymi wnioskami i jestem przekonany, że będzie to załatwione.  

 

Radny P. Dulias 

Czy rentowność będzie obliczana na całej linii czy tylko na terenie Knurowa? Jak często 

rentowność będzie badana, czy przed każdym rokiem budżetowym?  

 

Przedstawiciel KZK GOP Krzysztof Drewniok 

W sytuacji jeżeli któraś z gmin nie wyrazi zgody na zmianę rozkładu jazdy to zainteresowane 

gminy wzięły  na siebie koszt wprowadzenia zmiany.  

 Jeżeli chodzi o badanie wypełnienia autobusu to liczy się tego człowieka, który na tej 

linii skasował bilet.  

 

Radny Z. Wojciechowski  

Czy jest możliwość wprowadzenia biletów godzinnych? 
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Przedstawiciel KZK GOP Krzysztof Drewniok 

Nie ma takich biletów przymierzamy się do tego. 

 

W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 16 radnych, 0 radnych 

głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. (Obecnych na sali 17 radnych). 

 

Uchwała Nr XLIX/644/2006 w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2006 

roku. 

 

Członek Komisji Uchwal i Wniosków D. Dzindzio odczytał uchwałę w powyższej sprawie. 

 

W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 20 radnych, 0 radnych 

głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. (Obecny na sali 20 radnych). 

 

Uchwała Nr XLIX/645/2006 w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2006 

roku. 

 

Członek Komisji Uchwal 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. (Obecny na sali 20 radnych). 

 

Uchwala Nr XLIX/646/2006 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/236/2000 z dnia 

29.06.2000r. w sprawie: podziału Gminy Knurów na obwody do głosowania. 

 

Członek Komisji Uchwal i Wniosków J. Furgoł odczytał uchwałę w powyższej sprawie. 

 

W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 20 radnych, 0 radnych 

głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. (Obecny na sali 20 radnych). 

 

Uchwała Nr XLIX/647/2006 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/632/2006 Rady 

Miasta Knurów z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat 

za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów. 
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Członek Komisji Uchwal i Wniosków D. Dzindzio odczytał uchwałę w powyższej sprawie. 

 

W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 21 radnych, 0 radnych 

głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecny na sali 21 radnych). 

 

Uchwała Nr XLIX/648/2006 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Knurów na 2006 rok. 

 

Członek Komisji Uchwal i Wniosków J. Furgoł odczytał uchwałę w powyższej sprawie. 

 

W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 21 radnych, 0 radnych 

głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecny na sali 21 radnych). 

 

Uchwała Nr XLIX/649/2006 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Knurów na 2006 rok. 

 

Członek Komisji Uchwal i Wniosków D. Dzindzio odczytał uchwałę w powyższej sprawie. 

 

W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 21 radnych, 0 radnych 

głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecny na sali 21 radnych). 

 

Uchwała Nr XLIX/650/2006 w sprawie: przystąpienia do porozumienia partnerskiego z 

Powiatem Tarnogórskim w celu wspólnego przygotowania i realizacji zadnia p.n. 

„Partnerstwo szansą na rozwój potencjału kadr nowoczesnej administracji”. 

 

Członek Komisji Uchwal i Wniosków J. Furgoł  odczytał uchwałę w powyższej sprawie. 

 

W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 20 radnych, 0 radnych 

głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. (Obecny na sali 21 radnych). 

 

Uchwała Nr XLIX/651/2006 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok. 

 

Członek Komisji Uchwal i Wniosków J. Furgoł  odczytał uchwałę w powyższej sprawie. 
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W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 20 radnych, 0 radnych 

głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecny na sali 20 radnych). 

 

Uchwała Nr XLIX/652/2006 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok. 

 

Członek Komisji Uchwal 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. (Obecny na sali 20 radnych). 

 

Uchwała Nr XLIX/653/2006 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok. 

 

Członek Komisji Uchwal 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. (Obecny na sali 20 radnych). 

 

Uchwała Nr XLIX/654/2006 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok. 

 

Członek Komisji Uchwal 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. (Obecny na sali 20 radnych). 

 

Uchwała Nr XLIX/655/2006 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok. 

 

Członek Komisji Uchwal 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. (Obecny na sali 20 radnych). 

 

Uchwała Nr XLIX/656/2006 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok. 

 

Członek Komisji Uchwal i Wniosków J. Furgoł  odczytał uchwałę w powyższej sprawie. 
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W głosowaniu za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 21 radnych, 0 radnych 

głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecny na sali 21 radnych). 

 

Ad.11 

Sprawy różne. 

 

 

Radny D. Dzindzio  

Pan Panie Przewodniczący dbając o dobre imię Rady wielokrotnie podkreślał, że jest to dla 

Pana nadrzędnym celem. Wielokrotnie pod adresem władzy wykonawczej kierowane były 

delikatne uwagi jakoby to takie postępowanie Prezydenta wobec radnych powodowało ujmę 

lub obniżenie rangi tej izby samorządu terytorialnego, ale wszelkie wątpliwości zawsze na tej 

sali zostają wyjaśniane. Natomiast i na to chcę zwrócić uwagę, ponieważ od dłuższego czasu 

jesteśmy świadkami spektaklu, w którym Pani radna T. Kocierz swoimi wystąpieniami poza 

obowiązującym porządkiem obrad a co się z tym wiąże łamiąc obowiązujący Statut naszego 

miasta występuje na forum tej Rady głosząc poglądy, które niejednokrotnie przeradzają się w 

wystąpienia, które w sposób zasadniczy odbiegają od poruszanego tematu, a jedynym jego 

celem jest moim zdaniem zbicie kapitału politycznego. W tej sytuacji czytając różnego 

rodzaju artykuły prasowe, które do nas docierają trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jedyną, 

nieomylną, dbającą o finanse gminy i podejmującą jedynie słuszne decyzje jest radna T. 

Kocierz. A co z pozostałymi radnymi? Czy ich tutaj nie ma? Czy są bezmyślnymi radnymi, 

nie posiadającymi własnego zdania i siedzącymi tu jedynie po to, by przegłosować 

przedkładane uchwały? Panie Przewodniczący, proszę Pana by w tej Radzie Statut Miasta i 

przegłosowany porządek obrad był przestrzegany. Uważam, że takie zachowanie radnej T. 

Kocierz, na które Pan niestety nie reaguje w sposób zdecydowany bije w dobre imię tej Rady. 

A Pan tak jak powiedziałem na początku stara się dbać o dobre imię tej Rady. Przykład z dnia 

dzisiejszego, punkt porządku obrad „Odpowiedzi na interpelacje”, a dwóch radnych 

niewątpliwie z przyczyn uzasadnionych życiowo nie mogący brać udział w obradach Rady od 

początku składa interpelacje. Nie kwestionuję, iż interpelacje te były bardzo ważne jednak 

punkt obrad był zupełnie inny.  
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Przewodniczący Rady 

Proszę częściej zabierać głos i też nie będę Panu go odbierał. Nie będę nikomu kneblował ust. 

Życzę Panu by był Pan bardziej aktywny i brał przykład z innych radnych, którzy składają 

więcej interpelacji.  

 

Radny D. Dzindzio 

Panie Przewodniczący każdy z radnych na swój sposób stara się aktywnie działać w tej 

Radzie. Od początku kadencji jestem członkiem Komisji Uchwał i Wniosków i myślę, że w 

ten sposób jestem aktywny w tej Radzie, a o aktywności radnego nie musi świadczyć ilość 

interpelacji składanych na tej sali.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż w prasie opublikuje informację, że radni nie życzą 

sobie, aby mieszkańcy zabierali głos na sesji.  

 

Radny D. Dzindzio 

Panie Przewodniczący zgodnie ze Statutem Miasta & 42 pkt 5 „Przewodniczący Rady może 

udzielić głosu osobie nie będącej radnym” ma Pan prawo do udzielania głosu osobom 

będącym na sesji i wielokrotnie Pan z tego prawa korzystał i bardzo dobrze. Jednak problem 

nie polega na udzielaniu głosu osobom spoza Rady, ale na udzielaniu im go w punktach 

zgodnych z porządkiem obrad. Jeśli mamy punkt „Interpelacje i wnioski radnych” to zgodnie 

z zapisem głos powinni zabierać radni. Jeśli mamy dopuszczać do głosu w tym punkcie osoby 

spoza Rady wystarczy Panie Przewodniczący zmienić ten punkt na „Interpelacje i wnioski”. 

Wystąpienie moje nie jest skierowane przeciwko osobom, które chcą zabrać głos na sesji 

Rady, ale żeby go zabierały w stosownych punktach porządku obrad. Myślę, że odpowiednim 

punktem jest punkt „Sprawy różne”. 

 

Radny Z. Wojciechowski uważa, że jest wprowadzony bardzo dobry zwyczaj, iż mieszkańcy i 

radni mogą zabierać głos. 

 

Radny J. Machulik  

Panie Przewodniczący, nie po raz pierwszy mieni się Pan obrońcą dobrego imienia Rady. Ja 

uważam, że każdy radny jest przedstawicielem swoich wyborców i może obronić się sam i 

tym samym obronić dobre imię Rady. Uważam również za poważne nadużycie oskarżać  
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radnego D. Dzindzio o małą aktywność i straszenie go, że opublikuje jego wypowiedź 

mówiącą o naruszeniu porządku obrad w Przeglądzie Lokalnym. 

Zastrzeżenia Przewodniczącego, że jest za mało obecny w Przeglądzie Lokalnym i 

porównywanie z Prezydentem Miasta jest absurdalne. Z tego względu chociażby, że 

Prezydent Miasta wybrany jest w wyborach powszechnych a Przewodniczący poprzez 

ordynację według, której został wybrany każdy radny. Pan Przewodniczący, uważam jest 

bardzo często obecny na łamach Przeglądu Lokalnego co jest przecież proste do sprawdzenia.  

 

Radna T. Kocierz zwróciła uwagę na cenzurę w Przeglądzie Lokalnym. 

 

Radny P. Dulias powiedział, iż gazeta, która jest finansowana przez Urząd Miasta zawsze 

będzie zależna od pracodawcy. Gazeta powinna zamienić się w biuletyn. 

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Trzęsiok zwrócił uwagę, iż Rada nie proceduje tylko wg 

Statutu, ale również wg porządku obrad.  

 

Radna T. Kocierz potwierdziła to, iż w Przeglądzie Lokalnym jest cenzura. 

 

Radny R. Buchta poprosił radnych o nie robienie na sesji widowiska. 

 

Radny T. Pieniak zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji. 

 

Radny G. Nocoń poinformował, iż w najbliższych dniach odbędzie się strajk w szpitalu i w 

przychodniach specjalistycznych. Jeżeli negocjacje nie zakończą się pomyślnie będzie strajk 

bezterminowy. 

 

Mieszkaniec M. Gruszka zwrócił się z ponowną prośbą o wybudowanie ścieżki pomiędzy ul. 

Koziełka a ul. Sienkiewicza. Mieszkaniec poinformował, iż nie otrzymał odpowiedzi na 

swoja wcześniejszą prośbę.  

 

Przewodniczący Rady w imieniu całej Rady złożył życzenia urodzinowe radnemu Z. 

Gałkowskiemu i Z-cy Prezydenta A. Szczypce.  
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Ad. 12 
Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam sesję Rady Miasta. 

 

Sesja zakończyła się o godz. 1820. 

 

 

 

Protokołowała         Przewodniczący Rady 

Marta Mastalska       dr n. med. Tomasz Reginek 
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Z protokołem zapoznali się;  


