Projekt
z dnia 21 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506), w związku z Uchwałą Nr VI/4/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie
zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bierunia” oraz „Zasłużony dla Miasta Bierunia”, na wniosek
Kapituły,
RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:
§ 1.Nadać tytuł „Zasłużony do Miasta Bierunia” Panu Franciszkowi Zawiszowi.
§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Kapituła w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” na posiedzeniu w dniu 6 maja 2019 r.,
rozpatrzyła złożony w terminie do 30 marca br. wniosek. Po przeprowadzeniu dyskusji wnioskuje do Rady
Miejskiej w Bieruniu o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu Franciszkowi Zawiszowi.
Pan Franciszek Zawisz w roku 1960 podjął pracę zawodową w stacji PKP Mysłowice na stanowisku dyżyrny
ruchu kolejowego, w roku 1965 podejął pracę w Przedsiębiorstwie Materiałów Podsadzkowych Przemysłu
Węglowego w Mysłowicach-Brzezince na stanowisku kierownika Transportu Kolejowego.
Z chwilą rozpoczęcia budowy kopalni węgla kamiennego w Bieruniu, w roku 1975 podjął pracę w KWK
„Piastˮ w Bieruniu na stanowisku kierownika Transportu Kolejowego. Uczestniczył w budowie bocznicy
kolejowej KWK „Piastˮ, organizował kursy i szkolenia dla pracowników, uprawniających ich do obsługi
urządzeń na bocznicy kolejowej KWK „Piastˮ. Uczestniczył w uruchomieniu pociągu osobowego, na odcinku
KWK „Piastˮ - Tychy, który dowozi pracowników kopalni do pracy. W roku 1995 przechodzi na emeryturę.
W okresie pracy zawodowym bierze czynny udział na rzecz rozwoju Bierunia, a w szczególności dzielnicy
Czarnuchowice. Uczestniczy w budowie gazociągu i linii telefonicznej w Czarnuchowicach w 1997 roku oraz
w umocowaniu wałów przeciwpowodziowych, po powodzi w 1997 roku.
W 1998 roku został wybrany na radnego III kadencji Rady Miejskiej w Bieruniu. W 2016 roku ponownie
został wybrany na radnego Rady Miejskiej w Bieruniu V kadencji, w której zabiegał m.in. o:
- budowę nowej remizy strażackiej OSP Czarnuchowice, ktorej budowę zakończono i oddano jednostce OSP
Czarnuchowice w 2010 roku,
- opracowanie dokumentacji technicznej na nadbudowę wałów przeciwpowodziowych w dorzeczu rzek
Przemszy i Wisły po powodzi w 2010 roku,
- budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czarnuchowice.
W latach 2010-2015 pełnił funkcję prezesa OSP Czarnuchowice. W tym okresie dokonano wymiany
lekkiego samochodu pożarniczego starej generacji na ciężki samochód pożarniczy nowej generacji, który
nieodpłatnie został przekazany z PSP Tychy. W 2013 roku dokonano zakupu lekkiego samochodu pozarniczego
noweszej generacji z czego ½ kosztów zakupu jednostka OSP Czarnuchowice pokryła z własnych dochodów.
W 2014 roku, w celu zwiększenia skuteczności jednostki w działaniach ratowniczych, dokonano zakupu
pojazdu specjalistycznego „amfibia-wszędołazˮ oraz z własnych środków finansowych dokonano zakupu
platformy do przewozu sprzętu i materiałów niezbędnych w czasie prowadzenia działań ratowniczych.
Pan Franciszek Zawisz nadal jest członkiem OSP Czarnuchowice i pełni funkcję Honorowego Prezesa tej
jednostki. Działa również w Stowarzyszeniach: Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbekˮ, Miłośników 600letniego Bierunia, „Atlantydaˮ.
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