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BRM.0012.9.9.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 9/15 z posiedzenia Komisji Górniczej  

 

 

Data posiedzenia: 12.10.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315.  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:20 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ 

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych (na 7 ogółem).  

 

Radni nieobecni: 

 

1. Patrycja GROLIK 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA 

2. Zastępca Skarbnika Miasta Pani Barbara BALCARCZYK 

3. Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK 

4. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Joanna LUBOSIK 

5. Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara LAMPART  

6. Inspektor w Referacie Planowania Strategicznego Wydziału Rozwoju Miasta Pan Marcin 

ZIELIŃSKI 

7. Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 

8. Przedstawiciel KHW S.A. Pan Marek MATUSZAK 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej 

 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Możliwości zagospodarowania wyłączonych z ruchu wszystkich terenów pokopalnianych 

miasta Katowice ze szczególnym uwzględnieniem terenu po KWK „Kleofas” przy ul. 

Obroki w Katowicach. 

4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 

4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji 

o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”, 'Informacji 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 

za I półrocze 2015 roku' oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
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samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2015 roku". 

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 

roku. 

 Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta 

Katowice za I półrocze 2015 roku. 

 Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice 

na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku. 

 Informacji z wykonania planów finansowego samorządowych instytucji kultury 

i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni 

funkcję organu tworzącego za I półrocze 2015 roku. 

 Sprawozdanie z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta 

Katowice za I półrocze 2015 r.  

 Uchwała Nr 4200/III/102/2015 z dnia 3 września 2015 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej 

przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za 

I półrocze 2015 roku.  

4.2. Pismo dotyczące projektu zmniejszenia granic obszaru górniczego "Janów" i terenu 

górniczego "Janów" KWK "Wieczorek".  

5. Wolne wnioski. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

 

________________________________________________________________________________  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ po powitaniu zgromadzonych na 

posiedzeniu gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad. Pan Przewodniczący 

poinformował, że na wniosek zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. proponuje wycofać 

punkt 3 z porządku posiedzenia. Niestety ze względu na nadzwyczajną sytuację przedstawiciele 

Spółki nie mogą uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu, a tym samym sprawozdawać 

w powyższym zakresie. W związku z powyższym Pan Przewodniczący zaproponował przeniesienie 

punktu 3 na kolejne posiedzenie Komisji.  

     

Radni, jednogłośnie – 4 głosy „za” – przychylili się do zaproponowanej zmiany.  

 

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie zmienionego porządku 

posiedzenia Komisji.  

 

Komisja, jednogłośnie – 4 głosów „za” przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował zebranych, że projekt 

protokołu Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 31.08.2015 r. został zamieszczony na 

stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice w zakładce Komisja Górnicza. 

 

http://www.katowice.eu/
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt 

protokołu pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 31.08.2015 r. został przyjęty jednogłośnie 

– 4 głosów „za”. 

 

Ad. 3. Możliwości zagospodarowania wyłączonych z ruchu wszystkich terenów 

pokopalnianych miasta Katowice ze szczególnym uwzględnieniem terenu po KWK 

„Kleofas” przy ul. Obroki w Katowicach. 

 

Punkt wycofany z porządku obrad Komisji.  

 

Ad. 4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 

 

Ad. 4.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”, „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku” 

oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 

i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję 

organu tworzącego za I półrocze 2015 roku", 

 

Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK przedstawiła zebranym 

ogólne dane dotyczące przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku oraz 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 za 

I półrocze 2015 roku. Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła zagadnienia będące 

przedmiotem zainteresowania Komisji Górniczej, a zatem dane zawarte w Dziele 100 – Górnictwo 

i kopalnictwo. W zakresie dochodów wykonanie w powyższym dziale wyniosło 93.560,32 zł tj. 

33,3% planu wynoszącego 280.916 zł z niedoborem 46.897,68 zł. Dochody gminy obejmują 

dochody bieżące, na które składają się wpłata z tytułu zwrotu kosztów zabezpieczenia przed 

wpływami eksploatacji górniczej od KWK „Murcki – Staszic” w ramach zadania „Budowa hali 

sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu” w kwocie 64.211,32 zł tj. 22,9% planu wynoszącego 

280.916 zł z niedoborem 76.246,68 zł oraz wpłata przez KWK „Wujek” z tytułu szkód górniczych 

na podstawie ugody zawartej pomiędzy Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. a Miejskim 

Zarządem Ulic i Mostów w kwocie 29.349,00 zł. Jeśli chodzi o wydatki to w okresie 

sprawozdawczym wyniosły one 0 zł tj. 0 % planu wynoszącego 24.000 zł (zaangażowanie wynosi 

24.000,00 zł, tj. 100 % planu) i związane są z zakupem usług związanych z funkcjonowaniem 

systemu kontrolno - pomiarowego zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki. Środki 

w wysokości 24.000 zł przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z funkcjonowaniem 

systemu kontrolno-pomiarowego dla oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię, 

zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę 

z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poprosił o przybliżenie wysokości 

nadwyżki operacyjnej. Pan Przewodniczący zapytał, jakiej możemy spodziewać się kwoty w tym 

zakresie na koniec roku.  
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Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że co do kwoty 

to trudno wyrokować, ponieważ nie ma jeszcze takich danych. Jest natomiast pozytywna tendencja 

w zakresie podatkowym. Wobec powyższego można optymistycznie patrzeć na ten wskaźnik.   

 

Wobec barku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał 

przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Komisja Górnicza po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za 

I półrocze 2015 roku”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku” oraz „Informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu 

tworzącego za I półrocze 2015 roku", jednogłośnie - 5 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 4.1.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o uszczegółowienie 

kwestii zawartych w piśmie dotyczącym projektu zmniejszenia granic obszaru górniczego "Janów" 

i terenu górniczego "Janów" KWK "Wieczorek".  

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 

wyjaśnił, że dla obszaru górniczego KWK „Wieczorek” obejmującego około 16 km w wyniku 

analiz i otwartej możliwości wynikającej z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa podjęto decyzję 

o wydzieleniu zbędnego terenu. W związku z powyższym został przygotowany wniosek o zmianę 

koncesji polegający na zmniejszeniu terenu i obszaru górniczego. Wniosek jest obecnie opiniowany 

w Warszawie. Po tych zmianach obszar górniczy KWK „Wieczorek” będzie obejmował 6 km, 

zatem koncesja ograniczona zostaje o 10 km. Są to tereny na północ od szybu „Poniatowski”, który 

to KHW S.A. zamierza zbyć do SRK S.A. celem przeprowadzenia działań wynikających z ustawy.   

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poprosił o przedstawienie stanowiska 

Urzędu Miasta w tym zakresie.  

 

Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK wyjaśniła, że Biuro Geologii 

i Górnictwa przed uzgodnieniem koncesji na zmniejszenie obszaru górniczego sporządziło projekt 

porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Katowice a Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. 

Porozumienie zawierało m.in. punkty dotyczące usuwania szkód górniczych, sporządzenia 

ekspertyz określających przydatność terenów do zabudowy na podstawie których mają być 

wyznaczane miejsca do uzdatnienia na koszt KHW S.A. Porozumienia takie były podpisywane 

zarówno przy zmniejszeniu obszaru górniczego Ruchu „Boże Dary” oraz KWK „Mysłowice”. To 

porozumienie było podstawą do wydania pozytywnej opinii do uzgodnienia koncesji na 

zmniejszenie obszaru i terenu górniczego. 

 



- PROJEKT - 

5 

Radny Józef ZAWADKI stwierdził, że jeśli planuje się systematyczne zmniejszanie terenu KWK 

„Wieczorek” to można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości ta Kopalnia będzie 

likwidowana. 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 

wyjaśnił, że KWK „Wieczorek” jest w ostatniej fazie żywotności złoża. Kopalnia już eksploatuje 

złoże „Staszic” wraz ze swoim macierzystym złożem. Wygaszenie to potencjalnie rok 2021-2022. 

Wszystko zależy od ekonomii. Są przygotowywane działania celem usprawnienia procesu 

wydobywczego. Ograniczenie koncesji nie wpływa na chwilę obecną na likwidację Kopalni. 

Uwalniamy zbędną część koncesji z pozytywem dla miasta, dla potencjalnych inwestorów. 

Schodzimy z terenem górniczym w północnym rejonie Szopienic. SRK S.A. będzie realizowała 

swoje zadania statutowe wynikające z ustawy w ramach przejmowanego od przedsiębiorców 

majątku górniczego. 

 

Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że jeśli będzie ograniczany obszar to również opłata 

eksploatacyjna dla miasta będzie niższa.  

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 

wyjaśnił, że opłata eksploatacyjna to główne źródło zasilania budżetu gmin. Pozostanie ona na 

podobnym poziomie, z uwagi na fakt, że ograniczenie terenu nie przekłada się na ograniczenie 

wydobycia. Wydobycie jest planowane na stałym poziomie. Zatem dochód wynikający z opłaty 

eksploatacyjnej będzie na podobnym poziomie nie ulegnie znacznej zmianie. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ dodał, że na kolejnym posiedzeniu Komisji 

tj. 9 listopada zaplanowany został temat dotyczący perspektywy zagospodarowania terenów po 

KWK „Wieczorek” po wygaśnięciu eksploatacji.  

 

Ad. 5. Wolne wnioski. 

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, iż 

porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  

 

Ad. 6. Zakończenie posiedzenia.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ podziękował zebranym za udział 

w posiedzeniu. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała  

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

Przewodniczący Komisji Górniczej 

 

Witold WITKOWICZ 

 


