Protokół Nr VIII/11
z sesji Rady Miasta Knurów
odbytej w dniu 29.06.2011r.
Ad.1
Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Jan Trzęsiok
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 z późn. zm./ - otwieram VIII-mą sesję
Rady Miasta Knurów.
Na podstawie listy obecności obecnych na sesji jest 20 radnych wobec tego
stwierdzam prawomocność obrad.
Na ustawowy skład Rady 21 radnych, na sesji obecnych było 20 radnych, co stanowi
95%.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 w Ratuszu przy ul. Niepodległości 7 w Knurowie.
Na ustawowy skład Rady 21 radnych obecnych było 20 radnych, co stanowi 95%.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Radny nieobecny:
1. Emil Szolc.

W sesji udział wzięli:
1. Adam Rams – Prezydent Miasta,
2. Barbara Zwierzyńska – Z-ca Prezydenta Miasta,
3. Piotr Surówka – Z-ca Prezydenta Miasta,
4. Krzysztof Grzelak – Skarbnik Miasta,
5. Helena Słupik –Radca Prawny,
6. Piotr Dudło – Sekretarz Miasta.

Osoby delegowane z Urzędu Miasta do wzięcia udziału w sesji:
1. Krystian Pluta – Inspektor OR,
2. Piotr Grzelak – Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia,
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3. Jan Bajorek – Kierownik BI,
4. Krzysztof Stryczek – Kierownik BWZ,
5. Lidia Labocha – Kozar – Naczelnik SDG,
6. Krzysztof Stolarek – Dyrektor MOSiR,
7. Sonia Wolnica – Z-ca Dyrektora, Główny Księgowy,
8. Kornelia Loch – Z-ca Naczelnik ZP,
9. Jerzy Kosowski – Dyrektor CK,
10. Adam Ostalecki – Naczelnik SO,
11. Alicja Jureczko – WyŜgolik – AW,
12. Aleksandra Polywka – Naczelnik Wydziału FN,
13. Mieczysław Kobylec – Dyrektor MZGLiA,
14. Andrzej Daroń – Komendant SM,
15. ElŜbieta Piotrowska – Naczelnik Wydziału OR,
16. Mariusz Aleksiej – Naczelnik Wydziału GR,
17. Bogusław Wilk – PL,
18. Barbara Erwin – Naczelnik Wydziału FB,
19. Wojciech Świerkosz – Dyrektor MZJOś,
20. Ewa Szczypka – Naczelnik Wydziału IM,
21. Jarosław Wiewiura – Szef MIOC.

W sesji udział wzięli:
1. Jan Luczyk – mieszkaniec.

Ad. 2
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady przedstawię porządek obrad:
Porządek obrad przewiduje:
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.
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5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach 20.04.2011r. oraz
19.05.2011r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: wyraŜenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej nieruchomości połoŜonych na terenie gminy Knurów po
południowo–zachodniej stronie ul. Szpitalnej,
2) w

sprawie:

sprzedaŜy

w

drodze

bezprzetargowej

niezabudowanej

nieruchomości gminnej na rzecz Vattenfall Distrib ution Poland S.A. z siedzibą
w Gliwicach,
3) w

sprawie:

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

Centrum

Kultury

w Knurowie za 2010 rok,
4) w

sprawie:

przyjęcia

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania

Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2011 – 2015,
5) w sprawie: wyraŜenia zgody na wniesienie wkładu pienięŜnego do kapitału
zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Knurowie
i objęcia w zamian udziałów,
6) w sprawie: wyraŜenia zgody na wniesienie wkładu pienięŜnego do kapitału
zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Knurowie
i objęcia w zamian udziałów,
7) w sprawie: zmiany Uchwały XVI/256/2007 Rady Miasta Knurów z dnia
19 grudnia

2007

r.

w

sprawie

zasad

sprzedaŜy

komunalnych

lokali

mieszkalnych w Gminie Knurów,
8) w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VI/82/11 Rady Miasta Knurów z dnia
20.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ”Regulaminu udzielenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Knurów”,
9) w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu ”Regulaminu udzielenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Knurów”,
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10) w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów
dziecięcych,
11) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/388/08 Rady Miasta Knurów z dnia
17 września 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Knurów,
12) w sprawie: ustalenia Statutu śłobka Publicznego z siedzibą w Knurowie przy
ul. Lotników Nr 3,
13) w sprawie: przejęcia rzeczowych składników majątku Miejskiego Przedszkola
Nr 10 z siedzibą w Knurowie, ul. Ogana 2,
14) w sprawie: przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa oraz miejscowego planu
szczegółowego

zagospodarowania

przestrzennego

ulic

Rakoniewskiego

i Wilsona zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr LXVII/441/98 z dnia
18 czerwca 1998 r. dla obszaru połoŜonego w rejonie cmentarza po północnej
stronie ulicy Rakoniewskiego,
15) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon ulic Rakoniewskiego
– Wilsona” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XX/290/2004
z dnia 22.04.2004 r. dla działek połoŜonych w rejonie ul. T. Wilsona (nr ewid.
2852, 2854, 2853/1 i 2853/2),
16) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Krywałdu i Ustronie
Leśne” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXII/317/2004 z dnia
01.07.2004 r. dla działki połoŜonej w rejonie ulicy Bojowej (nr ewid. 941/149),
17) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ”Rejon Krywałdu i Ustronie
Leśne” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXII/317/2004 z dnia
01.07.2004 r. dla działki połoŜonej przy ulicy Zwycięstwa ( nr ewid. 1542/145),
18) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

miasta

Knurów

„Rejon

Południe”

zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia
29.12.2004r. dla działki połoŜonej przy ulicy Szybowej ( nr ewid. 1373/25),
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19) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

miasta

Knurów

„Rejon

Południe”

zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia
29.12.2004 r. dla działek połoŜonych w rejonie cmentarza przy ulicy Słonecznej
(nr ewid. 849/80 i 850/80),
20) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

miasta

Knurów

„Rejon

Południe”

zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia
29.12.2004 r. dla działki połoŜonej przy ulicy Leśnej ( nr ewid. 869/66),
21) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

miasta

Knurów

„Rejon

Południe”

zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia
29.12.2004 r. dla działek połoŜonych przy ulicy Zielonej (nr ewid. 1458/46,
1461/46, 1464/46, 1466/46 i 1252/46),
22) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

miasta

Knurów

„Rejon

Południe”

zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia
29.12.2004 r. dla działek połoŜonych przy ulicy Starowiejskiej (nr ewid.
1502/129, 1503/129, 1504/129 i 1505/129),
23) w

sprawie:

uchwalenia

zmiany

fragmentu

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „REJON FOCH” dla obszaru
połoŜonego w rejonie ulicy Targowej,
24) w sprawie: określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom
mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budŜetu Gminy Knurów na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej,
25) w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
26) w sprawie: zmiany budŜetu Gminy Knurów na 2011 r.,
27) w sprawie: zmiany budŜetu Gminy Knurów na 2011 r.,
28) w sprawie: zmiany budŜetu Gminy Knurów na 2011 r.,
29) w sprawie: zmiany budŜetu Gminy Knurów na 2011 r.
30) w sprawie: zmiany budŜetu Gminy Knurów na 2011 r.,
31) w sprawie: zmiany budŜetu Gminy Knurów na 2011 r.,
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32) w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia
2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
na lata 2011 – 2014 z późn. zm.,
33) w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej,
34) w sprawie: zmian w Uchwale Nr III/31/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia
2010 r. w sprawie: budŜetu Gminy Knurów na 2011 rok,
35) w

sprawie:

zaopiniowania

Zachodniopomorskiego

projektu

dotyczącej

Uchwały

likwidacji

Sejmiku

Portowego

Województwa
Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie,
36) w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego
dotyczącej ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie.
10.

Rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu
Gminy Knurów oraz w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Knurów:

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Knurów za 2010 rok
(zawierającego informację o stanie mienia Gminy Knurów za 2010 rok), wraz ze
sprawozdaniem finansowym miasta Knurów za 2010 rok,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy Knurów za 2010 rok wraz
z informacją o stanie mienia,
3) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
4) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta
Knurów za 2010 rok,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu
Gminy Knurów za 2010 rok oraz rozpatrzenia sprawozdania finansowego
Gminy Knurów za 2010 r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za
2010 rok.
11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
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Prezydent Miasta
Wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi
Prokuratora Rejonowego Gliwice – Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XLIX/745/10
Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów, wniesionej do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Wnoszę autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: zmiany fragmentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „REJON
FOCH” dla obszaru połoŜonego w rejonie ulicy Targowej polegającą na:
§ 11. pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scalania i
podziału nieruchomości.
2. Określa się moŜliwość dokonywania scalenia i podziałów nieruchomości
celem regulacji przebiegu granic lub poprawy zagospodarowania działek
przyległych, przy zachowaniu następujących zasad.
Wniesiona autopoprawka wynika z kolejnej analizy aktów prawnych i wyroków NSA –
zwłaszcza celem wyeliminowania słowa „dopuszczenie”.

Za przyjęciem wniosku Prezydenta Miasta w powyŜszej sprawie głosowało
20 radnych, 0 radnych głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu.
(Obecnych na sali 20 radnych).
Ad. 5
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach 20.04.2011r. oraz
19.05.2011r.

Przewodniczący Rady
Protokoły z sesji Rady Miasta odbytych w dniach 20.04.2011r. oraz 19.05.2011r.
wyłoŜone były do wglądu w Biurze Rady Miasta.
W związku z tym, Ŝe nie wniesiono Ŝadnych uwag protokoły zostały przyjęte.
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Ad. 6
Interpelacje radnych.

Radny F. Szafarz
Przegląd lokalny Nr 19 z dnia 12 maja „Knurów w dziesiątce” najbardziej
przyjaznym miastem dla biznesu w Polsce – super.
Dalej – cieszymy się i czujemy satysfakcję, gdyŜ mamy 63 ha terenów pod
inwestycję które moŜna zagospodarować.
Urzędnicy nie zamierzają czekać na efekty z załoŜonymi rękami . Przygotowują się
do akcji promocyjnej pod hasłem „Knurów - zawsze po drodze”. Do tego zdjęcia
z podpisem „Jednym z największych atutów Knurowa jest dogodny układ
komunikacyjny – bliskość skrzyŜowania autostrad A1 – A4.
I tu dam przykład – mieszkaniec Przyszowic z dziada pradziada – jechał
samochodem z Katowic A4 i chciał wjechać do Knurowa – wylądował w
Sośnicowicach i przez śernicę wjechał do Knurowa. Ale inwestorzy z całej Polski a
nawet Europy na pewno trafią – przecieŜ mają w samochodach nawigację.
Knurów na A4 – nie istnieje, od strony Katowic na węźle „Sośnica” jest
kierunkowskaz ”Rybnik” - kierujący na A1 ale na nazwę „Knurów” miejsca juŜ nie
starczyło. PrzecieŜ jadąc z A4 na A1 w kierunku Rybnika przez Knurów się nie
jedzie. Dopiero przed „Moczurami” jest tablica „Knurów” Ŝeby nie jechać przez
Gierałtowice lub Czerwionkę. To jest skandal – pisał o tym Dziennik Zachodni, nasz
Przegląd kilka razy – prosiłem o pomoc prawną poseł Szumilas, radnych
powiatowych

i nie . Mam pretensje do władz miasta i powiatu, Ŝe bezkrytycznie

przyjmują odpowiedzi i pisma GDDKiA „ Knurów nie spełnia warunków aby go
umieścić na autostradowych kierunkowskazach”.
Pytam – co zabrania lub nie pozwala ? Stwierdzenie, Ŝe nie spełnia kryteriów nie jest
równoznaczne „Ŝe nie wolno”. Ja jako radny rzuciłem hasło a do waszych –
wybaczcie, Ŝe tak powiem – obowiązków naleŜy promocja naszego miasta.
Dz. Urz.Nr 220 poz. 2181
Dz. Urz. Nr 177 poz.1729 – bez szczegółów przytaczany w odpowiedziach i pismach
GDDKiA – jest jakby wyraŜonym lekcewaŜeniem umiejętności czytania przez
naszych urzędników i prawników poszczególnych paragrafów, tych dzienników. A Dz.
Urz. Nr 220 poz. 2181 na str. 121 § 6 pkt. 2 ppkt. 5 i dalej pisze wyraźnie „Dopuszcza
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się stosowanie jako miejscowości kierunkowej nazwy miejscowości, miasta nie
leŜącego na danej drodze, pod warunkiem kontynuacji podawania miejscowości
kierunkowej na całym ciągu dróg do niej prowadzących”. Ale tego w Ŝadnej
odpowiedzi czy piśmie GDDKiA nie ma. A my zgadzamy się na wszystko co nam
GDDKiA napisze, na telefoniczną jej interwencję w której widocznie przytaczała
przykład Chudowa i prosiła o wyjaśnienie - dotyczy kilku tablic na A4 z
kierunkowskazem „Chudów”. Chudów jest ostatnią największą miejscowością w
ciągu drogi powiatowej 290ES i w tym rejonie nie ma innej miejscowości, która lepiej
by spełniała kryteria przyjęte w Zarządzeniu – gdyŜ w tym rejonie droga powiatowa
nie prowadzi do Ŝadnej większej miejscowości.
Po prostu – Knurów leŜy koło Chudowa.
Tak, Ŝe proszę państwa naleŜało by uŜyć wszelkich moŜliwości aby ten problem
rozwaŜać – uwaŜam, Ŝe jest to czysto urzędnicza złośliwość a nasza nieudolność.
A mnie jest czasem wstyd – bo mam znajomych w całym kraju – zresztą jak kaŜdy z
nas – co to za dziura ten Knurów, Ŝe nawet trafić tam trudno. Z Gliwic, Zabrza,
Rybnika –tak, tylko nie ma z A1 i A4.
Plac zabaw na ul. Mieszka I – Kazimierza Wielkiego
Od kilku lat radni interweniują aby ten plac zabaw był placem z prawdziwego
zdarzenia. 8 lat temu - lub więcej – KWK Knurów wyposaŜyło ten plac w stojący tam
pociąg i zjeŜdŜalnie. Po wybudowaniu domu handlowego „Planeta” brak było nawet
prawdziwego dojścia z pasami przez ulicę dla dzieci.
Domagam się, aby plac ten zabezpieczyć i doposaŜyć. Mieszkańcy osiedla
domagają się ogrodzenia od strony ul. K. Wielkiego, 1 Maja i Mieszka I. Bliskość
ruchliwych ulic stwarza duŜe zagroŜenie dla dzieci. Jest okres wakacyjny – duŜo
dzieci korzysta teraz z tego placu, nie czekajmy na nieszczęście. Plac jest wspólny z
LWSM jego ogrodzenie i zabezpieczenie mieszkańcy uwaŜają za sprawę bardzo
pilną i waŜną. Wszelkie prośby jego przeniesienia w inne miejsce spotka się ze
sprzeciwem okolicznych mieszkańców. Zobligowany zostałem przez wszystkich
członków Komisji Bezpieczeństwa do przedstawienia problemu. Niezwłocznie
zabezpieczyć ten plac poprzez ogrodzenie go siatką.
Prośbę skierowałem do Zarządu Miasta.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. - nastąpi tragedia.
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Radny P. Dulias
Jakie Pan Prezydent podjął konkretne działania w związku z wystąpieniem
pokontrolnym w MZGLiA w Knurowie, bo ja przeczytałem to wystąpienie pokontrolne
i mam wraŜenie, Ŝe w MZGLiA panuje totalny rozgardiasz, bałagan i złapałem się za
głowę czytając to. MZGLiA ma problemy z przetargami, ale sprawą bardziej
bulwersującą jest to, Ŝe zostały realizowane faktury poza upowaŜnieniem
finansowym, które na przedsięwzięcie zostało zrealizowane i w moim przekonaniu
jest to przykład totalnego bałaganu. Jakie Pan Prezydent przedsięwziął środki Ŝeby
zapobiec takim historią w przyszłości i jak to wygląda?
Jaki jest stopień realizacji miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk
sportowych ORLIK 2012, bo przeczytałem, Ŝe umowy są na dzień 11 maja, ale jak to
teraz wygląda, kiedy jest planowane ogłoszenie przetargu i kiedy jest planowane
rozpoczęcie prac ?
Bardzo dziękuję za odpowiedź na moją interpelację dot. budynku rozdzielni
ciepła. Cieszę się, Ŝe państwo macie to na uwadze, wczoraj rozmawialiśmy na ten
temat na Komisji Oświaty i Kultury. Wszyscy widzą ten budynek w ten sposób, Ŝe
moŜna go wykorzystać na róŜnego rodzaju cele kulturalne i edukacyjne.

Radny M. Gruszka
W imieniu mieszkańców ul. Ustronie Leśne po przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Wnioskuję o opracowanie koncepcji zmierzającej do trwałego zabezpieczenia
dostępu do posiadłości.
Uzasadnienie.
Obecnie mieszkańcy ulicy Ustronie Leśne dojeŜdŜają do swoich posesji drogą leśną,
która leŜy na działce stanowiącej własność KWK „Knurów”. Kompania Węglowa
w skład której wchodzi KWK „Knurów – Szczygłowice” wystawiła na sprzedaŜ
wspomnianą działkę. Mieszkańcy obawiają się powaŜnych komplikacji po zmianie
właściciela.

Radny J. Machulik
Sprawa dot. parkingów w naszym mieście, mieszkańcy są wdzięczni i zadowoleni za
powstałe parkingi przy ul. Armii Krajowej, ul. Legionów, ul. Ułanów. Chciałbym
poruszyć temat dot. ul. Ułanów – Al. Lipowa, był taki czas Ŝe była moŜliwość
zrealizowania parkingu w rejonie zakładu cieplnego i z ostatnich informacji
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mieszkańców wiem, Ŝe zakład cieplny ustawił tam słupki Ŝeby nie uszkadzać
rosnącej zieleni. Sprawa budowy parkingów w tym miejscu dalej jest sprawą otwartą i
prosiłbym o informację czy temat został zamknięty, bo jest potrzeba parkingów w
mieście, a w tym rejonie szczególnie. Wnioskuję, aby ten temat nadal kontynuować.

Radny J. Furgoł
Pół roku temu składałem interpelację dotyczącą ul. Przemysłowej, wówczas
pytałem jakie są działania samorządu w kwestii przejęcia ul. Przemysłowej na rzecz
gminy. Z odpowiedzi wynikało, Ŝe rokowania są bardzo pozytywne, więc proszę mi
powiedzieć jak to wygląda w chwili obecnej, jaki jest etap przejmowania tej drogi i
jakie są plany na przyszłość ? Nie działam tu w celu zaspokojenia własnej ciekawości
lecz zostałem zobowiązany przez grupę zatrudnionych osób w firmach przy ul.
Przemysłowej, więc ta informacja słuŜy większemu ogółu mieszkańców.
Druga sprawa dotyczy zieleni w naszym mieście. Pora roku, w której obecnie
się znajdujemy sprzyja rozrostowi zieleni, lecz ta zieleń w wielu wypadkach wymyka
się spod kontroli właścicieli nieruchomości. Tegoroczne odrosty sięgają przy wielu
drogach naszego miasta nawet na chodnik, po którym trudno się poruszać.
W pewnych przypadkach trzeba zejść z chodnika na jezdnię Ŝeby ominąć gałęzie,
które wystają zza płotów posesji. Teraz kiedy kodeks drogowy jest znowelizowany
pozwala w określonych sytuacjach poruszać się rowerzystom po chodnikach, a to
juŜ zagraŜa rowerzystom na pewno. Proszę, aby właściwe słuŜby zwróciły uwagę
właścicielom posesji.

Radny M. Sanecznik
Proszę o ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego i Mieszka I.

Ad. 7
Odpowiedzi na interpelacje.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Prezydent Miasta A. Rams oraz Z-ca Prezydenta
B. Zwierzyńska.
Z przyczyn technicznych treść odpowiedzi nie została zarejestrowana.
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Radny P. Dulias
W ubiegłym roku rozmawiając przed wyborami na temat budowy miejsc postojowych
powiedziała Pani, Ŝe w 2011 roku zostanie to zrealizowane. Przed wyborami
poinformowałem wszystkich mieszkańców, Ŝe Pani się zobowiązała do tego, Ŝe to
będzie zrobione, a jeŜeli nie będzie to ja mieszkańców o tym poinformuję.

Radny M. Gruszka
Jest piękny wiadukt za kinem, ale mocno obrośnięty, proszę o skierowanie pisma,
aby zostało to uporządkowane.

Radny F. Szafarz
Ja Pana bardzo szanuję, ale słowo – gospodarność przy placu zabaw jest
niewłaściwym słowem, bo jeŜeli coś się wydarzy i będzie jakieś nieszczęście to
będzie się Pan z tego tłumaczył. Ogrodzenie tego placu zabaw nie byłoby aŜ takie
drogie Ŝeby nie zabezpieczyć go, bo ten drugi plac zabaw powstanie na pewno za
dwa lata.
JeŜeli chodzi o autostrady to jest to juŜ moja kolejna interpelacja, bo to Ŝe ktoś
nam pisze, Ŝe się tego nie da załatwić to nie znaczy, Ŝe nie moŜna.

Prezydent Miasta
Co Pan proponuje?

Radny F. Szafarz
Przeanalizować jeszcze raz Dziennik Urzędowy nr 220, w którym wyraźnie pisze i nie
zakazuje, ale Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad odpisała, Ŝe nie wolno mimo, Ŝe
nie przytoczyli Ŝadnego konkretnego paragrafu – Knurów się nie kwalifikuje i koniec.

Prezydent Miasta
Przeanalizujemy ten akt prawny.
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Ad. 8
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.

Sprawozdanie

Prezydenta

Miasta

Knurów

z

działalności

między

sesjami20.04.2011r. - 28.06.2011r.
1. W okresie od 20.04.2011r. - 28.06.2011r. wydałem:
•

12 zarządzeń, w tym 4 zarządzenia kierownika urzędu,

•

672 decyzje, w tym 664 decyzje z upowaŜnienia Prezydenta Miasta,

•

85 postanowień, w tym 83 z upowaŜnienia Prezydenta Miasta.

2. Z upowaŜnienia Prezydenta Miasta wydano równieŜ:
•

20 wypisów i wyrysów oraz ustaleń wynikających z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,

•

31

zaświadczeń

o

przeznaczeniu

terenu

w

miejscowym

planie

zagospodarowania przestrzennego.
3. Wydano równieŜ:
•

6 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na rzecz
gospodarstw domowych oczekujących na wykazach wynajmu lokali na rok
2010 i 2011,

•

4 oferty wynajmu lokalu socjalnego na podstawie uprawnień przyznanych
wyrokiem sądowym,

•

2 potwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu gminnego lokalu mieszkalnego
po zgonie najemcy,

•

2 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu w trybie pierwszeństwa po
opuszczeniu przez najemcę,

•

1

zgodę

na

zamianę

lokali

mieszkalnych

pomiędzy

osobami

zainteresowanymi,
•

4 skierowania do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego,
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•

1 skierowanie do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu zajmowanego
lokalu,

•

1 skierowanie do ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia
tymczasowego,

•

przygotowano dokumentację dowodową udziału gminy w 4 sprawach
sądowych o nakaz opróŜnienia lokalu mieszkalnego.

W dniu 17.05.2011r. odbyło się jedno posiedzenie Komisji Mieszkaniowej powołanej
Zarządzeniem Nr 23/UA/2011 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 03.02.2011r. w
sprawie bieŜących prac Komisji Mieszkaniowej.
4. Informuję równieŜ, Ŝe:
Na koniec maja liczba osób bezrobotnych w Knurowie wynosiła:
Ogółem: 1247 w tym liczba kobiet: 779
Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w Knurowie wynosi:
Ogółem: 164 w tym liczba kobiet: 121
Liczba osób bezrobotnych w powiecie gliwickim wzrosła i wynosi ogółem 3533 osób,
co stanowi około 10 % stopy bezrobocia.
W okresie międzysesyjnym brałem udział względnie delegowałem przedstawicieli w:
29.04.2011

uroczystym

zakończeniu

roku

szkolnego

i

rozdaniu

świadectw

maturalnych uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Paderewskiego,
05.05.2011 obchodziliśmy 100 urodziny naszej mieszkanki Pani Zofii Kowol,
09.05.2011 uczestniczyłem w Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
11.05.2011 na zaproszenie Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego KrzyŜa
brałem

udział

w

uroczystym

podsumowaniu

prowadzonej w roku szkolnym 2010/2011,

działalności

czerwonokrzyskiej
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13.05.2011 z okazji Dnia StraŜaka brałem udział w uroczystościach w Komendzie
Głównej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gliwicach,
•

uczestniczyłem w uroczystościach 20 lecia Przeglądu Lokalnego,

17.05.2011 odbyło się spotkanie grupy G-8,
18.05.2011 brałem udział w uroczystym otwarciu III Knurowskich Dni Integracji
„Bądźmy Razem”,
21.05.2011 i 22.05.2011 odbyły się uroczystości z okazji 100 – lecia istnienia
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej „Szczygłowice” oraz nadania i poświęcenia Sztandaru
OSP „Szczygłowice”,
25.05.2011 uczestniczyłem w obchodach jubileuszu par małŜeńskich „Złote Gody”,
29.05.2011 z okazji Dnia Dziecka na zaproszenie Koła Wędkarskiego nr 28 i Koła
Wędkarskiego przy KWK Szczygłowice uczestniczyłem w zawodach wędkarskich
dzieci i młodzieŜy,
30.05.2011 – 07.06.2011 na zaproszenie Zarządu Lokatorsko Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej uczestniczyłem w cyklu spotkań z mieszkańcami –
członkami spółdzielni,
31.05.2011 odbyło się uroczyste otwarcie Mistrzostw Unii Europejskiej Kobiet w
Boksie,
02.06.2011 uczestniczyłem w otwarciu sklepu Leroy Merlin przy Centrum Handlowym
Auchan,
03.06.2011 odbył się XX Otwarty Międzynarodowy Bieg Młodości, gdzie miałem
przyjemność otwarcia tegoŜ biegu,
07.06.2011 brałem udział we wspólnym spotkaniu włodarzy miast i gmin Powiatu
Gliwickiego z przedstawicielami Samorządu Powiatu Strzeleckiego,
10.06.2011 uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 15-lecia Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach,
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16.06.2011 na zaproszenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej brałem udział w
Miejskiej Akademii podsumowującej sukcesy uczniów knurowskich szkół,
17.06.2011 – 19.06.2011 z okazji Urodzin Miasta uczestniczyłem w uroczystościach i
koncertach plenerowych. Podczas Dni Knurowa gościliśmy delegacje z miast
partnerskich – Svit i Kazincbarcika oraz z zaprzyjaźnionego miasta Czeska Trebowa.
19.06.2011 odbyły się zawody wędkarskie „O puchar Prezydenta Miasta” Koła
Wędkarskiego nr 28 i Koła Wędkarskiego przy KWK Szczygłowice,
20.06.2011 uczestniczyłem w XIX Zgromadzeniu Sprawozdawczo–Wyborczym
Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce,
22.06.2011 odbyła się przysięga ratownicza oraz pasowanie młodszych ratowników
i ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddziału Miejskiego
w Knurowie,
24.06.2011 – 26.06.2011 udział w obchodach Dni Miasta Svit na Słowacji.

Z-ca Prezydenta B. Zwierzyńska
Dot: Informacji o zamówieniach publicznych w okresie od 19.04.2011 r. do
27.06.2011 r.
Informuję, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja Przetargowa przy Urzędzie Miasta
Knurów dokonała badania i oceny ofert złoŜonych do 8 postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonych
wyborem Wykonawców.
1. „Przebudowa ul. Marynarzy w Knurowie”.
Do ww. postępowania złoŜono 8 ofert.
Na realizatora zamówienia wybrano:
Skanska S.A z Warszawy
cena ofertowa: 2.561.485,07zł.
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2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania:
„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5
wraz z rekonstrukcją zagospodarowania w rejonie wejścia do ww.
budynku”.
Do ww. postępowania złoŜono 13 ofert.
Na realizatora zamówienia wybrano:
PROFIL – Jolanta Nowak z Gliwic
cena ofertowa: 77.490,00 zł.
3. „Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie”
w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta”.
Do ww. postępowania złoŜono 7 ofert.
Na realizatora zamówienia wybrano:
ZUBIT Sp. z o. o. z Gliwic
cena ofertowa: 138.954,18 zł.
4. „Remonty chodników na terenie Miasta Knurów”.
Do ww. postępowania złoŜono 11 ofert.
Na realizatora zamówienia wybrano:
„DROG-BUD” Zakład Wykonawczo-Projektowy Jerzy Brania z Gliwic
cena ofertowa: 131.580,12 zł.
Wartość nominalna umowy: 200.000,00 zł.
5. „Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Knurów”.
Do ww. postępowania złoŜono 3 oferty.
Na realizatora zamówienia wybrano:
REN – CAR spółka z o.o. z Rybnika
oferowana marka: FORD MONDEO
cena ofertowa: 107.800,00 zł.
6. III Etap zadania „Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu
Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7” wraz z budową garaŜu w
rejonie budynku Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 5.
Do ww. postępowania złoŜono 2 oferty.
Na realizatora zamówienia wybrano:
APPUH „APM” Sp. z o.o. z Rybnika
cena ofertowa: 478.363,74 zł.
7. „Remont dróg ŜuŜlowych na terenie Miasta Knurów”.
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Do ww. postępowania złoŜono 2 oferty.
Na realizatora zamówienia wybrano:
„DROG – BUD” Zakład Wykonawczo – Projektowy Jerzy Brania z Gliwic
cena ofertowa: 79.228,97 zł.
Wartość nominalna umowy: 130.000,00 zł.
8. „Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome
– naprawa i wymiana na terenie miasta”.
Do ww. postępowania złoŜono 6 ofert.
Na realizatora zamówienia wybrano:
Konsorcjum firm:
Firma WielobranŜowa „ZEBRA 2” Seweryn Respondek z Bytomia – lider
i
Firma WielobranŜowa „ZEBRA MAX” Danuta Respondek z Bytomia
cena ofertowa: 41.807,70 zł.
Wartość nominalna umowy: 80.000,00 zł.
Ponadto informuję, Ŝe zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie
publiczne w oparciu o art. 4 pkt 8 pzp (tryb zamówienie bezpośrednie) pn.
Świadczenie usług dostępu do sieci Internet w ramach projektu „PIAP-y dla
mieszkańców ziemi gliwickiej”.
W wyniku ww. postępowania zawarto umowę z Wykonawcą:
Firmą Teleinformatyczną Joanna Rychter z Paniówek
wartość umowy: 20.713,20 zł.

Ad. 9
Podjęcie uchwał.
Uchwała Nr VIII/109/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na objęcie granicami
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości połoŜonych na
terenie Gminy Knurów po południowo – zachodniej stronie ul. Szpitalnej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

19
Uchwała Nr VIII/110/11 w sprawie: sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej
niezabudowanej nieruchomości gminnej na rzecz Vatenfall Distribution Poland
S.A z siedzibą w Gliwicach.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/111/11 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Centrum Kultury w Knurowie za 2010 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała

Nr

VIII/112/11

w

sprawie:

przyjęcia

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w latach 2011-2015.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 17 radnych.

Uchwała Nr VIII/113/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na wniesienie wkładu
pienięŜnego

do

kapitału

zakładowego

Przedsiębiorstwa

Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o. o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 18 radnych.

Uchwała Nr VIII/114/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na wniesienie wkładu
pienięŜnego

do

kapitału

zakładowego

Przedsiębiorstwa

Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o. o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 18 radnych.
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Uchwała Nr VIII/115/11 w sprawie: zmiany Uchwały XVI/256/2007 Rady Miasta
Knurów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad sprzedaŜy komunalnych
lokali mieszkalnych w Gminie Knurów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 0 radnych głosowało przeciw, 1 radny
wstrzymał się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/116/11 uchylenia Uchwały Nr VI/82/11 Rady Miasta Knurów z
dnia 20.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ”Regulaminu
udzielenia

pomocy

materialnej

o

charakterze

socjalnym

dla

uczniów

zamieszkałych na terenie gminy Knurów”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 18 radnych.

Uchwała Nr VIII/117/11 w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu ”Regulaminu
udzielenia

pomocy

materialnej

o

charakterze

socjalnym

dla

uczniów

zamieszkałych na terenie gminy Knurów”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 18 radnych.

Uchwała Nr VIII/118/11 w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do
rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 17 radnych.
Uchwała Nr VIII/119/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/388/08 Rady Miasta
Knurów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli

i oddziałów

przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Knurów.

w

szkołach

podstawowych
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Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 17 radnych.
Uchwała Nr VIII/120/11 w sprawie: ustalenia Statutu śłobka Publicznego z
siedzibą w Knurowie przy ul. Lotników Nr 3.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 17 radnych.

Uchwała Nr VIII/121/11 w sprawie: przejęcia rzeczowych składników majątku
Miejskiego Przedszkola Nr 10 z siedzibą w Knurowie, ul. Ogana 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 17 radnych.

Uchwała Nr VIII/122/11 w sprawie: przystąpienia do zmiany fragmentu
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurowa

oraz

miejscowego

planu

szczegółowego

zagospodarowania

przestrzennego ulic Rakoniewskiego i Wilsona zatwierdzonego Uchwałą Rady
Miasta Knurów Nr LXVII/441/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. dla obszaru
połoŜonego w rejonie cmentarza po północnej stronie ulicy Rakoniewskiego.

Radny P. Dulias
W tym planie nie uwzględniono działek jako budowlanych tylko jako usługowe albo
zieleni. Czy kaŜda działka moŜe być przekwalifikowana na budowlaną? Kto złoŜył
taki wniosek? Kto jest właścicielem tego gruntu?

Naczelnik Wydziału UA K. Kostelecka
Przedmiotowy teren jest przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego
w części jako teren zielony i usługi w zaleŜności jaka była strefa w stosunku do
cmentarza komunalnego. Część tego terenu przeznaczona jest równieŜ pod
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cmentarz komunalny. Gdy radni zatwierdzali plan zagospodarowania przestrzennego
nie mieliśmy jeszcze wszystkich warunków geodezyjnych i w trakcie projektowania
wyszło na to, Ŝe cmentarz musi być przesunięty. Na dzień dzisiejszy jest rezerwa w
części północnej. Pozostała część przeznaczona pod działalność usługową napotyka
na brak zainteresowania potencjalnych inwestorów. Na koncepcji zagospodarowania
terenu zaznaczone są granice nieruchomości, część zachodnia jest Agencji
Nieruchomości Skarbu Państwa a druga część jest własnością gminy. Odbyło się
spotkanie z Dyrektorem Agencji Skarbu Państwa w temacie zagospodarowania tych
terenów w związku z brakiem zainteresowania potencjalnych inwestorów i ustalono,
Ŝe kierunek byłby właściwy Ŝeby zmienić przeznaczenie tego terenu na teren
zabudowy mieszkaniowej, na zabudowę rodzinną wolnostojącą. Patrząc na układ
przestrzenny

naszego

miasta

tych

terenów

uporządkowanej

zabudowy

jednorodzinnej wolnostojącej właściwie nie ma, wykształcił się tylko taki kompleks
przy ul. Jęczmiennej. Stąd pomysł Ŝeby przystąpić do sporządzenia miejscowego
planu z uprzednim opracowaniem koncepcji, bo nie ma obowiązku sporządzania
koncepcji. My chcieliśmy to zrobić tak Ŝeby w oparciu o tę koncepcję moŜna było
przystąpić do szczegółowych ustaleń tego planu. W tej chwili jest obligatoryjny
obowiązek ustalania zasad scalania nieruchomości więc będzie jeszcze procedura
związana ze scaleniem tych nieruchomości. Nie moŜna byłoby sporządzić tego planu
wyłącznie dla agencji albo dla nas, bo nie utworzyłoby się uporządkowanego układu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 17 radnych.

Uchwała Nr VIII/123/11 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów „Rejon ulic Rakoniewskiego – Wilsona” zatwierdzonego Uchwałą Rady
Miasta Knurów Nr XX/290/2004 z dnia 22.04.2004 r. dla działek połoŜonych w
rejonie ul. T. Wilsona (nr ewid. 2852, 2854, 2853/1 i 2853/2).

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 0 radnych głosowało przeciw, 1 radny
wstrzymał się od głosu. Obecnych na sali 17 radnych.
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Uchwała Nr VIII/124/11 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów „Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne” zatwierdzonego Uchwałą Rady
Miasta Knurów Nr XXII/317/2004 z dnia 01.07.2004 r. dla działki połoŜonej w
rejonie ulicy Bojowej (nr ewid. 941/149).

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 0 radnych głosowało przeciw, 1 radny
wstrzymał się od głosu. Obecnych na sali 17 radnych.

Uchwała Nr VIII/125/11 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów ”Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne” zatwierdzonego Uchwałą Rady
Miasta Knurów Nr XXII/317/2004 z dnia 01.07.2004 r. dla działki połoŜonej przy
ulicy Zwycięstwa ( nr ewid. 1542/145).

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 0 radnych głosowało przeciw, 1 radny
wstrzymał się od głosu. Obecnych na sali 17 radnych.

Uchwała Nr VIII/126/11 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004r. dla działki połoŜonej przy ulicy Szybowej (
nr ewid. 1373/25).

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 17 radnych.
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Uchwała Nr VIII/127/11 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek połoŜonych w rejonie
cmentarza przy ulicy Słonecznej (nr ewid. 849/80 i 850/80).

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 17 radnych.

Uchwała Nr VIII/128/11 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działki połoŜonej przy ulicy Leśnej ( nr
ewid. 869/66).

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 17 radnych.

Uchwała Nr VIII/129/11 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek połoŜonych przy ulicy Zielonej
(nr ewid. 1458/46, 1461/46, 1464/46, 1466/46 i 1252/46).

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 0 radnych głosowało przeciw, 1 radny
wstrzymał się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.
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Uchwała Nr VIII/130/11 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek połoŜonych przy ulicy
Starowiejskiej (nr ewid. 1502/129, 1503/129, 1504/129 i 1505/129).

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 0 radnych głosowało przeciw, 1 radny
wstrzymał się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/131/11 w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „ REJON FOCH” dla
obszaru połoŜonego w rejonie ulicy Targowej.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków T. Rzepa odczytał autopoprawkę do projektu
uchwały w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów „REJON FOCH” dla obszaru połoŜonego w rejonie
ulicy Targowej polegającą na:
§ 11. pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
3. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scalania i
podziału nieruchomości.
4. Określa się moŜliwość dokonywania scalenia i podziałów nieruchomości
celem regulacji przebiegu granic lub poprawy zagospodarowania działek
przyległych, przy zachowaniu następujących zasad.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/132/11 określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i
wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budŜetu Gminy
Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.
Uchwała Nr VIII/133/11w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/134/11 w sprawie: zmiany budŜetu Gminy Knurów na 2011 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/135/11 w sprawie: zmiany budŜetu Gminy Knurów na 2011 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/136/11 w sprawie: zmiany budŜetu Gminy Knurów na 2011 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/137/11 w sprawie: zmiany budŜetu Gminy Knurów na 2011 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/138/11 w sprawie: zmiany budŜetu Gminy Knurów na 2011 rok.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/139/11 w sprawie: zmiany budŜetu Gminy Knurów na 2011 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/140/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta
Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów na lata 2011 – 2014 z późn. zm.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/141/11 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/142/11 w sprawie: zmian w Uchwale Nr III/31/10 Rady Miasta
Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: budŜetu Gminy Knurów na 2011
rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/143/11 w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku
Województwa

Zachodniopomorskiego

dotyczącej

likwidacji

Portowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2
w Szczecinie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 0 radnych głosowało przeciw, 1 radny
wstrzymał się od głosu. Obecnych na sali 18 radnych.

Uchwała Nr VIII/144/11 w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Gliwickiego dotyczącej ograniczenia działalności Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Knurowie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 0 radnych głosowało przeciw, 1 radny
wstrzymał się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Uchwała Nr VIII/144/11 w sprawie: skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice –
Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XLIX/745/10 Rady Miasta Knurów z dnia 15
września 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Miasta Knurów, wniesionej do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na sali 19 radnych.

Ad. 10

Rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu
Gminy Knurów oraz w sprawie absolutorium Prezydentowi Miasta Knurów.

1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Knurów za 2010
rok (zawierającego informację o stanie mienia Gminy Knurów za 2010 rok),
wraz ze sprawozdaniem finansowym miasta Knurów za 2010 rok.

Prezydent Miasta Knurów
BudŜet Miasta na 2010 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 16 grudnia
2009 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XLII/646/09.
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Dochody budŜetu gminy zaplanowano w wysokości: 97 789 254,46 zł, wykonanie
wyniosło: 96 433 760,50 zł, w tym podstawowe dochody podatkowe:
Lp.
1

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%
realizacji

2

3

4

5

1. Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych

600 000,00

680 869,42

113,48%

21 674 672,00

21 208 688,00

97,85%

55 000,00

36 299,63

66,00%

19 672 152,00

23 070 738,77

117,34%

5. Podatek rolny

50 200,00

45 938,09

66,53%

6. Podatek leśny

16 130,00

16 032,91

99,41%

7. Podatek od środków transportowych

147 000,00

173 519,49

118,04%

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

959 000,00

1 224 689,02

127,70%

9. Wpływy z opłaty skarbowej

140 000,00

140 859,20

100,61%

1 750 000,00

1 642 386,09

93,85%

45 064 154,00

48 240 020,62

107,05%

2. Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych
3. Podatek od osób fizycznych - karta podatkowa
4. Podatek od nieruchomości

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Razem:

Wydatki zaplanowano w kwocie: 105 628 560,46 zł, wykonanie wyniosło:
89 201 601,09 zł.
Ponadto uregulowano kwotę: 2 300 600,60 zł z tytułu rozchodów – spłata poŜyczek z
lat ubiegłych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W stosunku do 2009 r. dochody zwiększyły się o kwotę: 16 060 326,46 zł, głównie w
wyniku:
•

większych wpływów z podatku od nieruchomości od KW S.A.,
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•

uzyskanej dotacji z Województwa Śląskiego na zadanie pn.: „Przebudowa
skrzyŜowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z
ulicami Wilsona i Michalskiego”,

•

włączenia do budŜetu środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej,

•

otrzymania środków z funduszy europejskich po rozliczeniu zadania pn.:
„Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Al. Lipowej w
Knurowie umoŜliwiająca wykorzystanie obiektu w okresie zimowym - dostawa i
montaŜ lodowiska”.

Wydatki budŜetu miasta w 2010 r. wyniosły: 89 201 601,09 zł, tj. 84,45 % planu, w
tym wydatki bieŜące: 74 869 395 zł, a wydatki majątkowe: 14 332 206 zł, co stanowi
16,1 % wydatków ogółem.
We wcześniejszych latach wydatki inwestycyjne wynosiły:
•

w 2004 roku – 3 784 128 zł,

•

w 2005 roku – 14 849 448 zł,

•

w 2006 roku – 24 779 589 zł,

•

w 2007 roku – 19 136 338 zł,

•

w 2008 roku – 14 533 650 zł,

•

w 2009 roku – 12 932 206 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na:
•

przebudowę skrzyŜowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości –
Rybnicka) z ulicami Wilsona i Michalskiego – 4 357 113,70 zł,

•

budowę miejsc postojowych na terenie miasta – 846 631,13 zł,

•

przebudowę ul. Jedności Narodowej w Knurowie – 767 082,69 zł,

•

zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyŜowania ul. Parkowej z Al. Piastów –
194 081,46 zł,

•

zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z
przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe – 105 929,67 zł,

•

uzupełnienie oświetlenia w mieście – 243 439,00 zł,
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•

konserwację Kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa wraz z
zagospodarowaniem terenu – 250 000,00 zł,

•

budowę boiska wielofunkcyjnego przy MSP-01 – 477 237,74 zł,

•

utworzenie szkolnego placu zabaw przy MSP-01 – 264 570,36 zł,

•

utworzenie szkolnego placu zabaw przy MSP-07 – 236 850,45 zł,

•

termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 – 660 386,01 zł,

•

termomodernizację i rozbudowę budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 –
1 636 323,61 zł,

•

budowę boiska piłkarskiego przy MSP nr 9 i MG nr 3 – 1 528 992,19 zł.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wydatków inwestycyjnych wynikało z
uzyskiwania niŜszych cen w przeprowadzonych przetargach oraz obiektywnych
trudności, do których naleŜy zaliczyć w szczególności:
•

przedłuŜającą się procedurę pozyskania środków europejskich na zadanie pn.:
„Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej”.

W porównaniu do planu mniej środków wydano w głównej mierze na następujące
wydatki bieŜące:
•

wynagrodzenia osobowe pracowników:
o

Urząd Miasta: 1 015 093 zł,

o

StraŜ Miejska: 142 769 zł,

•

oczyszczanie miasta: 132 674 zł,

•

utrzymanie zieleni w miastach: 83 144 zł.

Wydatki na pomoc społeczną bez uwzględnienia wydatków na prowadzenie Ŝłobka
zamknęły się kwotą: 11 233 516,61 zł.
Udzielono następujących świadczeń:
•

w

okresie

sprawozdawczym

ze

świadczeń

przyznanych

decyzją

administracyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystały: 1 584
osoby, a na świadczenia z pomocy społecznej wydano: 1 875 092,00 zł,
świadczenia te obejmowały wypłaty zasiłków stałych i zasiłków okresowych,
wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
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•

ze środków pomocy społecznej pokrywano takŜe naleŜności z tytułu składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz
pokrycie kosztów obsługi tych świadczeń,

•

opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla niektórych osób
korzystających z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych;

•

z usług opiekuńczych świadczonych przez siostry PCK skorzystało 60 osób a
wydatki na ten cel wyniosły: 154 157,24 zł;

•

w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania” wydatkowano kwotę: 497 162,00 zł.
Pomocą w programie objęto 1 223 osoby,
- z pomocy w postaci posiłków skorzystało 712 osób, w tym: 379 uczniów
korzystających

z

tej

formy

pomocy

do

czasu

ukończenia

szkoły

ponadgimnazjalnej,
- z zasiłku na zakup posiłku lub Ŝywności skorzystało natomiast 245 rodzin.
•

opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, pobyt w domach opieki
społecznej, to wydatek: 185 663,00 zł,

•

zapewnienie opieki, pomocy i wsparcia osobom bezdomnym, w tym
zapewnienie pobytu w Noclegowni, z której w okresie sprawozdawczym
skorzystało 59 osób.

ZadłuŜenie Gminy na koniec 2010 roku wyniosło: 5 483 849 zł, co stanowi: 5,7% w
stosunku do zrealizowanych dochodów w ubiegłym roku.
Ogólnie sytuacja Gminy pomimo kryzysu gospodarczego jest stabilna, miasto na
bieŜąco realizuje płatności i jest w stanie utrzymać dwucyfrowy wskaźnik inwestycji.

2) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy Knurów za 2010 rok wraz
z informacją o stanie mienia.

Skarbnik Miasta odczytał:
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Uchwała Nr 4100/II/54/2011
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłoŜonym przez Prezydenta Miasta Knurów sprawozdaniu
z wykonania budŜetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach uchwala co następuje:

§ 1.
Wydaje się pozytywną opinię o przedłoŜonym przez Prezydenta Miasta
Knurów sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał
analizy formalno – prawnej i merytorycznej przedłoŜonych przez Prezydenta Miasta
Knurów materiałów dotyczących wykonania budŜetu gminy i stwierdził, co następuje:
W zakresie sprawozdania z wykonania budŜetu za 2010 rok ustalono, Ŝe:
1.

PrzedłoŜone

sprawozdania

budŜetowe:

z

wykonania

planu

dochodów

budŜetowych z wykonania planu wydatków budŜetowych, o nadwyŜce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań, o stanie naleŜności, z
wykonania dochodów podatkowych, a takŜe sprawozdania: Rb-27ZZ, Rb-30, Rb-50 i
Rb-ST spełniają wymogi formalno – prawne określone w rozporządzeniu Ministra
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Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. z
2010r. Nr 20, poz. 103).
2.

Pod

względem

rozbieŜności

merytorycznym

nie

stwierdzono

nieprawidłowości

oraz

danych liczbowych wykazanych w poszczególnych sprawozdaniach

statystycznych jak i w części opisowej.
Ponadto Skład Orzekający stwierdza, Ŝe przedłoŜone sprawozdanie z wykonania
budŜetu spełnia dyspozycję zawartą w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
3. BudŜet Gminy Knurów uchwalony został w dniu 16 grudnia 2009 roku Uchwałą
Rady Miasta Nr XLII/646/09.
Dochody zaplanowano w wysokości 91.697.884 zł a wydatki w wysokości
99.547.273 zł.
W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty
97.789.254 zł a wydatki do kwoty 105.628.560 zł.
Realizacja budŜetu za 2010 rok przedstawia się następująco:
- dochody ogółem: 96.433.760 zł tj. 98,6% planu, (w tym: dochody bieŜące
88.708.196 zł, tj. 92,0% wykonanych dochodów ogółem i dochody majątkowe
7.725.564 zł, tj. 8,0% dochodów ogółem),
- wydatki ogółem: 89.201.601 zł, tj. 84,5% planu (w tym: wydatki bieŜące 74.869.395
zł, tj. 83,9% wykonanych wydatków ogółem i wydatki majątkowe 14.332.206 zł, tj.
16,1% wydatków ogółem).

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 67,8%, subwencja
ogólna 18,1% i dotacje 14,1%.
Wynik budŜetu osiągnięty w 2010 roku jest dodatni i wynosi 7.232.159 zł.
Stan zobowiązań gminy według tytułów dłuŜnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z
na koniec 2010 roku wynosi 5.483.849 zł, co stanowi 5,7% wykonanych dochodów.
4. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami gminie w wysokości 6.083.356 zł wykonany został po stronie
otrzymanych dotacji jak równieŜ po stronie wydatków w 99,2%.
5. PrzedłoŜona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Knurów w ocenie
Składu Orzekającego nie budzi zastrzeŜeń.
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Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia – przedłoŜone sprawozdanie zaopiniowano
jak w sentencji.

Przewodniczący
II Składu Orzekającego
mgr Józef Stęplowski

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dniu od daty jej
doręczenia.
3) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej E. Gumienny odczytała:
Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Knurów
z rozpatrzenia sprawozdań,
o których mowa w art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych za rok 2010
z dnia 31 maja 2011r.

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. ElŜbieta Gumienny – Przewodnicząca Komisji
2. Henryk Kurowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Włodzimierz GwiŜdŜ – Członek Komisji
4. Teresa Kocierz – Członek Komisji
5. Joachim Machulik – Członek Komisji
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Dokonując analizy sprawozdań, o których mowa w art. 270 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych, Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:
1. sprawozdaniem finansowym za 2010 rok,
2. sprawozdaniem z wykonania budŜetu miasta za rok 2010,
3. uchwałą Rady Miasta w sprawie budŜetu Miasta Knurów na rok 2010,
4. uchwałami Rady Miasta dotyczącymi zmian w budŜecie,
5. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, o tych sprawozdaniach,
6. informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2010 rok.
BudŜet Miasta Knurów na rok 2010 został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XLII/646/2009 z dnia 16.12.2009 r.
Na dzień: 01.01.2010 r. plan budŜetu gminy wynosił:
•

dochody 91.697.884 zł,

•

wydatki 99.547.273 zł,

•

przychody 10.150.000 zł,

•

rozchody 2.300.611 zł.

Po zmianach w ciągu roku na dzień: 31.12.2010 r. budŜet gminy przedstawia się
następująco:
Plan

Wykonanie

•

dochody:

97.789.254,46 zł

96.433.760,50 zł

•

wydatki:

105.628.560,46 zł

89.201.601,09 zł

•

nadwyŜka/deficyt: -7.839.306,00 zł

7.232.159,41 zł

•

przychody:

•

rozchody:

10.150.000,00 zł

0,00 zł

2.300.611,00 zł

2.300.600,60 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:
Plan

1. Subwencje:

Wykonanie

% realizacji

17.426.828,00 zł

17.426.828,00 zł

100,00%

2. Dotacje celowe, w tym: 13.416.795,38 zł

12.473.120,90 zł

92,97%
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- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
6.082.656,38 zł

6.035.758,29 zł

99,23%

3. Podstawowe dochody podatkowe:
45.064.154,00 zł

48.240.020,62 zł

107,05%

15.701.746,08 zł

17.151.613,04 zł

109,23%

4. Pozostałe dochody:

Wysokość otrzymanych dotacji na realizowane w Gminie zadania bieŜące:
Plan

Wykonanie

7.646.774,38 zł

% realizacji

7.496.615,86 zł

98,04%

Gmina w 2010 r. otrzymała następujące dotacje:

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%
realizacji
planu

1

2

3

4

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych
Gminy - ogółem,
w tym:

13 416 795,38 12 473 120,90

92,97%

1. otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami,
w tym:
1) zwrot podatku akcyzowego rolnikom

6 082 656,38

6 035 758,29

99,23%

8 943,38

8 943,38

100,00%

133 840,00

133 840,00

100,00%

6 500,00

6 500,00

100,00%

2) prowadzenie obsługi dowodów osobistych,
prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie
rejestru wyborców
3) urzędy – aktualizacja spisów wyborczych
Krajowe Biuro Wyborcze
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4) prowadzenie spraw związanych z wyborami do
186 658,00

147 091,91

78,80%

1 998,00

1 998,00

100,00%

5 685 200,00

5 684 111,23

99,96%

6 000,00

5 505,25

91,75%

8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
finansowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych
Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi),

20 000,00

15 180,00

75,90%

9) przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego

9 771,00

9 767,52

99,96%

4 000,00

4 000,00

100,00%

19 746,00

18 821,00

95,32%

5 368 900,00

4 591 618,00

85,52%

1 000,00

1 000,00

100,00%

5 137 000,00

4 359 718,00

84,87%

230 900,00

230 900,00

100,00%

1 564 118,00

1 460 857,57

93,40%

18 000,00

17 998,57

99,99%

rad gmin, powiatów, województw
5) ochrona zdrowia – zwrot kosztów decyzji
6) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

10) Usunięcie szkód w 1gospodarstwie rolnym
spowodowanym przez powódź
11) Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – zasiłki
celowe dla 3 rodzin
2. otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej na
podstawie zawartych umów i porozumień,
w tym:
1) utrzymanie grobów wojennych
2) dotacja z województwa do zadania „Przebudowa
skrzyŜowania drogi wojewódzkiej DW 921”
3) w szkołach podstawowych – realizacja zadania
pn.:” Budowa placów zabaw przy szkołach
podstawowych”
3. otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań własnych realizowanych przez gminę,
w tym:
1) w szkołach podstawowych - pomoc materialna
dla uczniów – stypendia socjalne dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów
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2) komisje egzaminacyjne – funkcjonowanie komisji
egzaminacyjnej w szkołach – egzaminy na wyŜsze
464,00

371,20

-

1 780,64

163 628,00

60 803,25

37,16%

18 100,00

18 100,00

100,00%

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

391 028,00

391 028,00

100,00%

7) zasiłki stałe wypłacane klientom MOPS

235 000,00

234 771,27

99,90%

8) Ośrodki pomocy społecznej, w tym:

356 997,00

355 103,64

99,47%

9) Pozostała dz. MOPS

280 901,00

280 901,00

100,00%

10) usuwanie skutków powodzi

100 000,00

100 000,00

100,00%

211 200,00

209 366,08

99,13%

700,00

700,00

100,00%

w przedszkolach dzieci z innych gmin

35 000,00

32 545,08

92,99%

3) od gmin w ramach przeciwdziałania
alkoholizmowi, w tym na działalność Punktu
Konsultacyjnego dla osób UzaleŜnionych i ich
rodzin zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą
Gierałtowice

14 000,00

14 621,00

104,44%

stopnie awansu nauczycieli – 4 komisje

111,03%

3) dotacje z innych gmin – pobyt w Przedszkolach,
nauczanie religii
4) przygotowanie zawodowe młodocianych
pracowników - art. 70 b ustawy o systemie oświaty
5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

na wynagrodzenia pracowników socjalnych

4. otrzymane od innych jednostek samorządu
terytorialnego na realizację zadań własnych
realizowanych przez gminę na podstawie
zawartych umów i porozumień,
w tym:
1) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej
2) otrzymane od innych gmin z tytułu pobytu
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4) otrzymane od starostwa powiatowego na
prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej

161 500,00

161 500,00

100,00%

189 921,00

176 141,00

92,74%

80 840,00

67 060,00

82,95%

109 081,00

109 081,00

100,00%

5. otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań gminy uzyskane na podstawie zawartych
umów i porozumień,
w tym:
1) Dofinansowanie otrzymane z WFOśiGW
w Katowicach na realizację dopłat do wyjazdów
dzieci- uczniów klas III na tzw. "zielone szkoły"

2. Termomodernizacje budynków przedszkoli
MP-10 i MP-13 dotacje z WFOŚiGW

Uchwałą Nr III/27/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia wykazu planowanych wydatków w budŜecie Gminy Knurów, które nie
wygasają z upływem roku budŜetowego 2010 oraz określenia ostatecznego terminu
realizacji kaŜdego wydatku Rada Miasta Knurów ustaliła wykaz wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budŜetowego 2010, na ogólną kwotę: 508.763 zł i określiła
ich rodzaj oraz ostateczny termin ich realizacji.

Wydatki poniesione w 2010 r. w Gminie kształtowały się następująco:
Plan

Wydatki ogółem:

Wykonanie

% realizacji

105.628.560,46 zł 89.201.601,09 zł 84,45%

•

bieŜące:

81.622.194,46 zł 74.869.394,75 zł

91,73%

•

majątkowe:

24.006.366,00 zł 14.332.206,34 zł

59,70%

Stan mienia komunalnego na dzień: 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco:
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Stan mienia 31.12.2010 r.

Urząd Miasta

MZJOś

MZGLiA

MOSiR

MOPS

Razem

.011
0
1
2
3
4
5
6
7
8

39 315 813,98
10 031 967,16
70 116 474,04
12 769,65
815 840,20

394 991,36

39 315 813,98
36 863 847,34 19 032 474,00 2 046 659,28 104 281 924,77
3 305 008,21 5 136 145,62
114 176,69 84 964 073,17
268 628,18
24 836,89
563 894,89
1 916 376,47
304 819,70
104 862,22
4 471 189,75
29 486,26
49 080,26
335 806,03
185 988,43
30 048,96
1 289 974,34
74 786,00
508 926,37
29 752,98
278 782,06
100 922,74
1 039 542,53

Razem

121 382 761,59

44 918 250,41

42 719 419,21 25 042 482,07 2 421 506,78 236 484 420,06

1 968 558,30
869 898,43

3 927 907,04
93 095,93

Ogółem

124 221 218,32

48 939 253,38

42 915 492,43 25 615 910,74 2 631 390,92 244 323 265,79

.030
Ogółem

53 586 000,00
177 807 218,32

48 939 253,38

53 586 000,00
42 915 492,43 25 615 910,74 2 631 390,92 297 909 265,79

.013
.020

36 306 976,99
6 292 268,61
257 660,17
1 329 291,16
19 594,00
317 468,12

420 662,80
434 140,37
235 093,39

94 668,55
101 404,67

529 957,39
43 471,28

167 744,74
42 139,40

6 688 836,02
1 150 009,71

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Knurów

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Knurów, działając na podstawie art. 18 a ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 270 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) oraz Statutu
Miasta, po dokonaniu analizy:
1. sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu gminy za 2010 r.,
2. informacji o stanie mienia gminy za 2010 r.,
3. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (uchwała II Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4100/II/54/2011 z dnia 20
kwietnia 2011 r.),
4. sprawozdania finansowego za 2010 rok (bilans, rachunek zysków i strat oraz
zestawienie zmian w funduszu jednostki).
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przedłoŜonych przez Prezydenta Miasta Knurów, wnioskuje o:
•

zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budŜetu,

•

udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za 2010 r.

Knurów, dnia 31 maja 2011r.
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Knurów:
1. ElŜbieta Gumienny – Przewodnicząca Komisji .......................................................
2. Henryk Kurowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji .......................................
3. Włodzimierz GwiŜdŜ – Członek Komisji ..................................................................
4. Teresa Kocierz – Członek Komisji ...........................................................................
5. Joachim Machulik – Członek Komisji .......................................................................

Wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Knurów

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Knurów, działając na podstawie art. 18 a ust.
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) oraz Statutu
Miasta, występuje o:
udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Knurów.
Komisja Rewizyjna w składzie:
1. ElŜbieta Gumienny – Przewodnicząca Komisji
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2. Henryk Kurowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Włodzimierz GwiŜdŜ – Członek Komisji
4. Teresa Kocierz – Członek Komisji
5. Joachim Machulik – Członek Komisji
stwierdza, Ŝe wniosek o udzielenie absolutorium skonstruowany został w oparciu
o analizę

przedstawionych

przez

Prezydenta

Miasta

niŜej

wymienionych

dokumentów:
1. sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu gminy za 2010 r.,
2. informacji o stanie mienia gminy za 2010 r.,
3. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (uchwała II Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4100/II/54/2011 z dnia
20 kwietnia 2011 r.),
4. sprawozdania finansowego za 2010 rok (bilans, rachunek zysków i strat oraz
zestawienie zmian w funduszu jednostki).
Konstrukcja budŜetu, jak i jego realizacja odzwierciedlała potrzeby miasta. Wszystkie
zmiany dokonywane w trakcie jego realizacji dokonane były zgodnie z uchwałami
Rady

Miasta

oraz

decyzjami

Dyrektorów

jednostek.

Przedstawione

w/w

sprawozdania za rok 2010 nie budzą zastrzeŜeń.
W wyniku rozpatrzenia przedłoŜonych w/w dokumentów Komisja Rewizyjna
stwierdziła zadowalający stan badanych zagadnień i na tej podstawie wnioskuje o
udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Knurów.
PowyŜszy wniosek został przez członków Komisji Rewizyjnej przyjęty jednogłośnie.
Knurów, dnia 31 maja 2011r.
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Knurów:
1. ElŜbieta Gumienny – Przewodnicząca Komisji ......................................................
2. Henryk Kurowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji ......................................
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3. Włodzimierz GwiŜdŜ – Członek Komisji .................................................................
4. Teresa Kocierz – Członek Komisji ..........................................................................
5. Joachim Machulik – Członek Komisji ......................................................................

4) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta Knurów za 2010 rok.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków T. Rzepa odczytał:

Uchwała Nr 4100/II/83/2011
z dnia 20 czerwca 2011 roku
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Knurów.
Na podstawie art. 13 pkt 8, art. 19 ust.2 i 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr
55, poz. 577 z późn. zm.) II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach uchwala co następuje:

§ 1.
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Wydaje się pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Knurów
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za 2010 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po zapoznaniu
się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Knurów z dnia 31 maja 2011 roku,
który wpłynął do izby dnia 14 czerwca 2011 roku, stwierdza co następuje:
Jak wynika z nadesłanych materiałów, Komisja Rewizyjna przed wystąpieniem z
wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta rozpatrzyła sprawozdanie
finansowe, sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta z 2010 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu oraz informację
o stanie mienia komunalnego.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budŜetu miasta za 2010 rok
i jednogłośnie podjęła wniosek o udzielenie absolutorium.
Biorąc pod uwagę powyŜsze – wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budŜetu za 2010 rok zaopiniowano
jak w sentencji uchwały.
Przewodniczący
II Składu Orzekającego
mgr Józef Stęplowski
Od niniejszej uchwały Radzie Miasta Knurów przysługuje odwołanie do pełnego
składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni
od daty jej doręczenia.

5) Dyskusja.
W pkt. 10 ppkt 5 – dyskusja, nikt z radnych nie zabrał głosu.
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6) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów
za 2010 rok.

Uchwała Nr VIII/146/11 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budŜetu Gminy Knurów za 2010 rok oraz rozpatrzenia sprawozdania
finansowego Gminy Knurów za 2010 rok.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków T. Rzepa odczytał uchwałę w powyŜszej
sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 19 radnych).

7) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów
za 2010 rok.

Uchwała Nr VIII/147/11 w sprawie: absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów
za 2010 rok.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków T. Rzepa odczytał uchwałę w powyŜszej
sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw,
0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 19 radnych).

Prezydent Miasta
Uchwała dotycząca udzielenia absolutorium jest najwaŜniejszą uchwałą dla wójta,
burmistrza i prezydenta. To przecieŜ jest ocena pracy organu wykonawczego, a
państwo oceniliście moją pracę bardzo wysoko, bo uchwała została podjęta
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jednogłośnie za co chcę gorąco podziękować. To teŜ jest ocena pracy całego
zespołu ludzi. W związku z tym pozwólcie, Ŝe z tego miejsca podziękuję, Wysokiej
Radzie dziękuję za to, Ŝe jesteśmy w stanie w sposób spokojny, wywaŜony,
merytoryczny dyskutować, spierać się czasami, kiedy konstruujemy budŜet na
kolejny rok naszej samorządowej pracy. śycie pokazuje, Ŝe pomimo róŜnych odczuć,
róŜnych propozycji jesteśmy w stanie budŜet przegłosować

a potem go

konsekwentnie juŜ moŜemy realizować. Ten klimat sprzyja pracy samorządowej stąd
teŜ efekty naszej pracy są na mieście widoczne. Raz jeszcze Wysokiej Radzie
dziękuję za wspólną pracę i za udzielenie absolutorium. Bardzo dziękuję moim
zastępcom, dziękuję Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta, naczelnikom
wydziałów, dyrektorom jednostek, dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i
wszystkim pracownikom jednostek gminnych. Ubiegły rok miał dla nas szczególne
znaczenie, albowiem w zeszłym roku rozstrzygnęła się dla nas kwestia zasadnicza,
przypomnę Ŝe po wielu latach przygotowań do ogromnego zadania pod nazwą
„Porządkowanie gospodarki ściekowej”, a więc zadania dla miasta najwaŜniejszego,
najbardziej kosztownego o ogromnej skali trudności zwłaszcza w obszarze
technicznym, o wielkiej uciąŜliwości dla naszych mieszkańców, udało nam się zdobyć
środki z Unii Europejskiej. Dostaliśmy dofinansowanie do tego zadania, a koszt 132
mln zł z czego otrzymaliśmy 83% dofinansowania tj. ponad 91 mln zł, bez tej dotacji z
Unii Europejskiej nie bylibyśmy w stanie się tego zadania podjąć i realizować w
planowanym czasie, a przecieŜ wiemy, Ŝe z dniem 13 grudnia 2013 roku to zadanie
musimy zakończyć, a do końca 2015 je rozliczyć uzyskując zakładany efekt
ekologiczny. Chcę pokazać jak wielką pracę włoŜyliśmy i to głównie dzięki
zaangaŜowaniu pracowników Urzędu, głównie Wydziału Inwestycji nadzorowanego
przez Z-cę Prezydenta B. Zwierzyńską, PWiK, i w marcu, w sali rajców podpisaliśmy
porozumienie o dofinansowaniu w tej waŜnej dla nas sprawie. Drugim projektem o
charakterze twardym jest wykonanie ronda, na które wszyscy czekaliśmy w naszym
mieście i tu równieŜ chcę pokazać to ogromne zaangaŜowanie wielu ludzi,
pracowników. Zyskaliśmy dofinansowanie wprawdzie nie z Unii Europejskiej, ale dla
nas to nie ma znaczenia, waŜne jest takie postępowanie i taka praca, by sięgać po
środki zewnętrzne. Do ronda uzyskaliśmy bardzo duŜe bo 4 mln dofinansowanie z
Województwa Śląskiego, rodno zostało wykonane planowo, w sposób staranny,
naleŜyty i dzisiaj nas wszystkich cieszy. Chciałbym powiedzieć parę zdań na temat
projektów unijnych – 3 mln zł uzyskaliśmy z funduszy unijnych za sprawą dyrektorów

48
i pracowników, którymi kierują i to w obszarze szeroko rozumianej oświaty jak
równieŜ w obszarze pomocy społecznej i Biura Współpracy z Zagranicą. Chcę
państwu za to bardzo serdecznie podziękować. Z takim zespołem pracowników
moŜna podejmować najtrudniejsze zadania, które wyznacza organ stanowiący przy
konstruowaniu katalogu zadań wyszczególnionych z zapewnieniem sfinansowania
kaŜdego roku w budŜecie. To nie jest dzieło przypadku, Ŝe ogólnopolski tygodnik o
duŜej poczytności Newsweek kwalifikuje nas w rankingu miast jako 10 miasto
przyjazne dla biznesu. Trzeba to głośno powiedzieć, moŜemy być z tego dumni to
jest ocena zewnętrzna i pięknie się wpisuje tutaj hasło „Knurów zawsze po drodze”.
Podjęliśmy dzisiaj waŜną uchwałę dotycząca Katowickiej Strefy Ekonomicznej nie
chcę wzbudzać emocji i daleko idących nadziei, ale wierzę, Ŝe to nam się w
przyszłości uda, bo prowadzimy powaŜne rozmowy z Kierownictwem Katowickiej
Strefy Ekonomicznej, a to oni są na pierwszej linii, na styku z biznesem o charakterze
światowym. Bądźmy dobrej myśli. Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej sprawie,
plac budowy jest juŜ oddany – ul. Marynarzy, ten problem mieszkańcom doskwierał i
my o tym wiedzieliśmy. Czekaliśmy na pewien moment, bo nie było nas stać Ŝeby w
ramach środków własnych tego zadania się podjąć a chcieliśmy się go podjąć i
sprawnie przeprowadzić. Wiedzieliśmy, Ŝe jest to moŜliwe wtedy kiedy uda nam się
pozyskać środki unijne i znowu inwencja, która poszła w kierunku przedstawienia
projektu jak widać skutecznie do Krajowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
powszechnie nazywanym programem schetynówek. To bardzo cieszy. Państwa
ocena jest duŜą radością dla mnie i dla wszystkich pracowników, którymi kieruję,
ludzi zaangaŜowanych i wysokiej klasy specjalistów.

Ad. 11
Wolne wnioski, informacje.

Bogdan Leśniowski
Mieszkańcy Knurowa od 8 lat biorą udział w sztafetach biegowych i chciałbym
wszystkich zaprosić na 8 start sztafety biegowej 4 sierpnia o godz. 1630.

Radny F. Szafarz
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Co z przychodnią przy ul. Kazimierza Wielkiego? Pracownicy się denerwują, bo
straszy się ich zwolnieniami, budynek wymaga kapitalnego remontu, prosiłbym o
informację w tej sprawie.

Prezydent Miasta
Mamy pewne zamierzenia, za lokalny system ochrony zdrowia odpowiada Starostwo
Powiatowe, a jeŜeli chodzi o nieruchomości to my w tej kwestii się wypowiadamy,
rozmawiamy z pracownikami i uczciwie odpowiadamy, Ŝe ta nieruchomość w planie
zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako usługi zdrowia. Plan to
dokładnie precyzuje, natomiast jeŜeli chodzi o nieruchomość prowadzimy w tej chwili
rozmowy i będziemy chcieli tę nieruchomość zbyć na cele medyczne zgodne
z planem zagospodarowania przestrzennego. Przykład przychodni przy ul. Koziełka
jak widać nikt tam nie przerwał leczenia, wszystkie gabinety funkcjonują,
a nieruchomość

jest

dobrze

doinwestowana,

na

naszych

oczach

powstaje

nowoczesna przychodnia z wszelkimi standardami i wymogami. Jestem dobrej myśli,
Ŝe kiedy będziemy finalizować tę kwestię, oby to poszło w tę stronę i doczekamy
ośrodka zdrowia z prawdziwego zdarzenia.

Radny F. Szafarz
UwaŜam, Ŝe pracownicy ośrodka i mieszkańcy osiedla są niedoinformowani. Nie było
Ŝadnej informacji w lokalnej gazecie, dlatego o to zapytałem.

Radny J. Furgoł
Wspólnota parafialna w Krywałdzie bardzo dziękuje Prezydentowi, słuŜbom
podległym Prezydentowi, obecnym radnym za remont kapliczki św. Barbary.
W Święto BoŜego Ciała mieliśmy okazję z Przewodniczącym Rady uczestniczyć w
mszy w Krywałdzie i wysłuchać słów kazania proboszcza, który kierował je w tą
stronę. Serdecznie dziękujemy, bo kapliczka była bardzo zaniedbana, w ostatnich
latach procesje BoŜe Ciała omijały tę kapliczkę a teraz procesja znowu mogła tam
uczestniczyć.
Chciałbym równieŜ podziękować za kończący się remont boiska przy MSP nr 3, bo
jest to juŜ prawie finał tego remontu, to boisko rodziło się w wielkich bólach, ale
problemy są nam teŜ znane. W tej chwili to boisko wygląda bajkowo, kolorowo, jest to
wielki sukces i dla uczniów jak teŜ nauczycieli tej szkoły z całą pewnością jest to
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wielkie zadowolenie, a ja jako radny tej części miasta przenoszę podziękowania
społeczności Krywałdzkiej równieŜ w tym zakresie. A jako rodzic i dziadek uczniów
tej szkoły za kilka metrów parkingu równieŜ bardzo dziękuję. Lasu jest jeszcze sporo
i mam nadzieję, Ŝe w najbliŜszych latach rów zarurujemy, zabrukujemy i ten parking
będzie taki jak ma być.

Radny J. Szydło
Dwa dni temu słyszałem w telewizji o wypadku gdzie kolejka górska rozkręciła się,
zepsuła się i 3 osoby zostały ranne. Do Knurowa równieŜ przyjeŜdŜają karuzele,
podczas Dni Knurowa byłem świadkiem jak rozkręcił się jeden z wagoników. Czy
miasto ma jakiś wpływ Ŝeby dopuścić te karuzele do eksploatacji?

Prezydent Miasta
To właściciel tego sprzętu musi być wyposaŜony w określone dokumenty, które
stwierdzają przydatność do uŜytku, my się ograniczamy wyłącznie do tego, Ŝe
dzierŜawimy teren.
Chcę nawiązać jeszcze do słów radnego J. Furgoła, chcę podkreślić udział
Rady Parafialnej jak równieŜ księdza proboszcza Kamieńskiego. Nabyliśmy tytuł
prawny, jesteśmy właścicielami

i dlatego mogliśmy to zadanie wykonać. Ta

renowacja nie jest jeszcze ostatecznie zamknięta, jest jeszcze kilka elementów, które
są przed nami. Klucze przekazaliśmy księdzu proboszczowi, bo wiem, Ŝe są ludzie
chętni do opieki nad tą kapliczką.

Ad. 12
Zakończenie sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam sesję Rady Miasta.
Sesja zakończyła się o godz. 1840.

Protokołowała
Marta Mastalska

Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok
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Z protokołem zapoznali się:

