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BRM.0012.9.6.2016.ŁK

Protokół nr 6/2016 z posiedzenia Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice.

Data posiedzenia: 13.06.2016 r.
 
Miejsce posiedzenia: sala 315 Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 14:00
Godzina zakończenia obrad Komisji: 14:30
 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ

Protokolant: Łukasz KOŹLIK 

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

Radny nieobecny: Tomasz ROKICKI

Goście obecni na posiedzeniu:

1. Pan Mariusz SKIBA – Wiceprezydent Miasta Katowice
2. Pan Roman KUPKA – Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska,
3. Pani Halina FROLIK – Kierownik Biura Geologii i Górnictwa,
4. Pani Joanna LUBOSIK – Inspektor Biuro Geologii i Górnictwa,
5. Pan Adrian BROLL – Dyrektor Gł. Inż. Mierniczo-Geologiczny Kopalń KHW S.A.,
6. Pani Urszula Mieszczak - Gł. Inż. ds Ochrony Środowiska KHW S.A.
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Pkt. 1. Rozpoczę  cie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej, powitał zaproszonych gości,
oraz  radnych  obecnych  na  posiedzeniu,  po  czym  ogłosił  iż  komisja  posiada  niezbędną  ilość
członków,  w  związku  z  czym  jej  obrady  są  prawomocne.  Następnie  odczytał  zgromadzonym
proponowany porządek obrad.

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawozdanie dotyczące informacji o działaniach prowadzonych na rzecz ochrony 

środowiska przez kopalnie KHW S.A.
4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał:

1. Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby (BG.6560.2.2016.SD) z 
dnia 06.05.2016r., skierowane do Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w 
sprawie wpływów eksploatacji górniczej na Osiedle Giszowiec i Osiedle im. A. 
Zgrzebnioka.

2. Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby (BG.6560.2.2016.SD) z 
dnia 06.05.2016r., skierowane do Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w 
sprawie wpływów eksploatacji górniczej na Osiedle Giszowiec i Osiedle im. A. 
Zgrzebnioka.

3. Odpowiedź Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego (15270/KHW/BZ.TMG/2016) z 
dnia 30.05.2016r., skierowane do wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby,
dotyczące wstrząsów odczuwalnych przez mieszkańców Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na osiedlach "im A. Zgrzebnioka" i "Giszowiec".

5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

Radni, członkowie Komisji Górniczej w głosowaniu: - 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzym.”, bez uwag przyjęli porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego
Komisji Pana Witolda Witkowicza.

Pkt. 2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Pan  Witold  WITKOWICZ  –  Przewodniczący  Komisji  Górniczej  zaznaczył,  iż  protokół
dostępny był na stronach portalu Rady Miasta Katowice, jak też można się z nim było zapoznać w
Biurze Rady Miasta. Wobec braku uwag i pytań ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji
poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  protokołu  nr  5/2016  z  wyjazdowego  posiedzenia  Komisji
Górniczej, które odbyło się w dniu w dniu  09.05.2016r.

Radni, członkowie Komisji Górniczej w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzym.” przyjęli bez uwag protokół nr 5/2016 z wyjazdowego posiedzenia komisji w
dniu 09.05.2016r.
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Pkt.  3.  Sprawozdanie  dotyczące  informacji  o  działaniach  prowadzonych  na  rzecz  ochrony
środowiska przez kopalnie KHW S.A.

Pan  Witold  WITKOWICZ  –  Przewodniczący  Komisji  Górniczej  poprosił  obecnych  na
posiedzeniu przedstawicieli Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., o przedstawienie omawianego
tematu.

Pani Urszula Mieszczak - Gł. Inż. ds Ochrony Środowiska KHW S.A. na wstępie przedstawiła
historię powstania Katowickiego Holdingu Węglowego jak i jego obecną strukturę, do której wlicza
się 4 kopalnie tj. KWKW Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Wieczorek i KWK Wujek-
Śląsk. , których łączna powierzchnia obszarów górniczych to 130,7 km2. 

Następnie  radnym  został  zaprezentowany  film  promocyjny  Katowickiego  Holdingu
Węglowego dotyczący bezpieczeństwa,  rozwoju, innowacyjności  i  ekologii  przy produkcji  węgla.
Film przedstawiał także pomysły związane z zagospodarowaniem metanu, jak też możliwościami
nowoczesnej eksploatacji polegającej na zgazyfikowaniu węgla w złożu.

W  dalszej  kolejności  radni  zostali  zaznajomieni  z  zrealizowanymi  przedsięwzięciami
proekologicznymi. Pani Mieszczak zaznaczyła, iż Prowadzona w kopalniach KHW S.A. działalność
górnicza uwzględnia zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a KHW S.A. posiada
wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, w tym System Zarządzania Środowiskowego, System
Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością,  zgodnie z którym regularnie (zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem)  przeprowadzane  są  audity  (wewnętrzne,  zewnętrzne)  oraz  w miarę  potrzeb
audity celowe i przeglądy m.in. stanowisk pracy i urządzeń, w celu zapewnienia ich prawidłowego
funkcjonowania.

Zadania  ujęte  w Planie  Techniczno –  Ekonomicznym,  znajdują  się  również  w Programie
Zarządzania Środowiskowego w KHW S.A. Realizacja celów środowiskowych przebiega zgodnie z
przyjętym  Programem  Zarządzania  Środowiskowego  i  zgodnie  z  realizowanym  wieloletnim
programem  o  ochronie  środowiska  ujętym  w  Strategicznym  Programie  Zarządzania
Środowiskowego na lata 2014 – 2020.

Każda  kopalnia  KHW  S.A.  posiada  stosowne  pozwolenia  wodnoprawne,  pozwolenia  w
formie  decyzji,  które  ustalają  wielkości  emisji  pyłów  i  gazów  oraz  decyzje,  zgodnie  z  którymi
kopalnie  prowadzą  swoją  działalność  w  zakresie  gospodarki  odpadami.  Przedmiotowe  decyzje
przedstawiają aktualny i przyszłościowy zakres oddziaływania kopalń na środowisko. W związku z
dotrzymywaniem dopuszczalnych wielkości określonych w przedmiotowych decyzjach, Spółka nie
ponosi  kar  z  tytułu  ich  przekroczenia.  Celem  ograniczenia  względnie  eliminacji  uciążliwości
nieodłącznie związanych z działalnością przemysłową zakładów górniczych prowadzona jest szeroka
działalność inwestycyjna. Działalność inwestycyjna w kopalniach KHW S.A. prowadzona jest między
innymi w zakresie:

 ochrony wód powierzchniowych,
 gospodarki odpadami,
 ochrony przed uciążliwościami hałasu,
 rekultywacji terenów przekształconych działalnością górniczą.

Z  dniem  1.10.2014  r.  została  wprowadzona  w  KHW  S.A.  Polityka  Środowiskowa,  której
celem jest ograniczenie negatywnych skutków KHW S.A. na środowisko.
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W dalszej części prezentacji radni zapoznali się z:

 Opisem  zrealizowanych  oraz  realizowanych  przedsięwzięć  proekologicznych  w  zakresie
ochrony wód powierzchniowych:
◦ w  kopalni  „Mysłowice-Wesoła”  –  Ruch  „Wesoła”  ,  gdzie  w  2011  roku  rozpoczęto

realizację  przedsięwzięcia  pt.  „Zagospodarowanie  wód  dołowych  i  odpadów
uwodnionych w zrobach kopalni - rozbudowa sieci rurociągów tłocznych, modernizacja
instalacji przy szybie Wacław kopalni”,

◦ w kopalni „Murcki - Staszic” – Ruch „Staszic” , gdzie zrealizowano przedsięwzięcie pt.
„Wykonanie  i  montaż  stacji  kondycjonowania  wody  pitnej  z  możliwością  jej
mineralizowania, schładzania i nasycania CO2 spożywczym”

 Opisem  zrealizowanych  oraz  realizowanych  przedsięwzięć  proekologicznych  w  zakresie
gospodarki odpadami:
◦ w kopalni „Wujek” – Ruch „Wujek”, gdzie zrealizowano przedsięwzięcie pt. „Zabudowa i

uruchomienie linii technologicznej przeróbki skały płonnej na kruszywa certyfikowane.

 Opisem  zrealizowanych  oraz  realizowanych  przedsięwzięć  proekologicznych  w  zakresie
ochrony przed uciążliwościami hałasu:
◦ w kopalni „Murcki-Staszic” – Ruch „Boże Dary” , gdzie zrealizowano przedsięwzięcie pt.

„Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury technicznej na terenie szybu „Zygmunt”
w  rejonie  ulic  Bażantów,  Głuszców  i  Armii  Krajowej  w  Katowicach”.  W  ramach
przebudowy szybu „Zygmunt” w kopalni  prowadzono działania przyczyniające się  do
ograniczenia  emisji  hałasu,  m.in.  (zabudowano  tłumiki  w  dyfuzorach  wentylatorów
głównych,  w napędach wentylatorów głównych wymieniono silniki  jednobiegowe na
silniki  dwubiegowe  nowej  generacji,  zamontowano  w  hali  wentylatorów  kabinę
dźwiękoszczelną  dla  obsługi,  wyposażoną w urządzenie  klimatyzacyjne,  wykluczającą
konieczność  schładzania  wnętrza  hali  przez  otwieranie  prowadzących  do niej  drzwi,
wymieniono  w  budynku  wentylatorów  stare  wentylatory  dachowe  na  wentylatory
nowszej  generacji  typu  WD40+,  zabudowano  czerpnie  doprowadzające  świeże
powietrze  na  hale  wentylatorów  co  wyklucza  konieczność  otwierania  drzwi,
wymieniono w budynku wentylatorów stare okna na okna nowej generacji, wygłuszono
drzwi  stalowe  za  pomocą  aluminiowej  blachy  perforowanej  i  wełny  mineralnej,
posadzono  zwarty  pas  zieleni  wysokiej  zimozielonej  wzdłuż  ogrodzenia  szybu
„Zygmunt”).  Dla  dodatkowego  zabezpieczenia  środowiska  przed  wpływem
emitowanego z terenu szybu „Zygmunt” hałasu w trosce o przyjazny klimat akustyczny
wokół  sąsiadującej  z  szybem zabudowy mieszkaniowej  wzniesiono ekran  akustyczny.
Łączny koszt poniesionych nakładów na przedmiotowe zadanie wyniósł: 888 296,98 zł
(brutto), w tym na ekrany akustyczne: 713 289,20 zł (brutto).

◦ w kopalni „Wujek” – Ruch „Śląsk” wykonano szereg działań mających na celu wyciszenie
stacji wentylatorów na szybie „III”, do których należy zaliczyć między innymi wymianę
okien,  zwiększenie  częstotliwości  remontów  wentylatorów,  wyciszenie  bram
montażowych i czerpni rewersyjnych. Przedmiotowe działania spowodowały obniżenie
emisji  hałasu  z  wylotu  dyfuzora  o  ok.  5  dB.  Obniżenie  hałasu  o  5  dB  „u  źródła”
doprowadziło do sytuacji,  w której poziom hałasu emitowany z szybu „III” na tereny
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podlegające ochronie akustycznej nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów
hałasu. W związku z intensyfikacją przewietrzania pokładu 409 w Polu Panewnickim w
kopalni  „Wujek”  Ruch  „Śląsk”  zrealizowano  dodatkowo  przedsięwzięcie  pt.
„Wybudowanie  ekranu  akustycznego  przy  wentylatorach  głównego  przewietrzania”.
Koszt wybudowania ekranu akustycznego wynosi 252 000 zł

◦ w  kopalni  „Wujek”  –  Ruch  „Wujek”  zrealizowano  przedsięwzięcie  pt.  „Ograniczenie
emisji hałasu do środowiska z pracy stacji wentylatorów głównych” w ramach którego
podjęto  następujące  działania:(wybudowano  ekran  akustyczny  o  wysokości  8  m  i
długości 158 m, dokonano całkowitego demontażu 3 wentylatorów typu NEMA wraz z
konstrukcją  żelbetową ich  fundamentów,  dokonano  demontażu  dyfuzorów  z  częścią
kanału wentylacyjnego oraz urządzeń zasilania i sterowania, wykonano nowe fragmenty
kanałów wentylacyjnych, wykonano fundamenty nowych wentylatorów WOK – 3,2/W,
wykonano nowe dyfuzory  o  wysokości  18  m wraz  z  tłumikami  hałasu,  zabudowano
nowe  wentylatory  WOK  –  3,2/W  wraz  z  urządzeniami  zasilającymi  i  sterowaniem.
Ogólny  koszt  przedsięwzięcia  15 116,5  tys.  zł  z  czego:  ekran akustyczny  669 tys.  zł,
a modernizacja stacji wentylatorów 14 447,5 tys. zł.

◦ w  kopalni  „Wieczorek”,  gdzie  zrealizowano  przedsięwzięcie  pt.  „Obniżenie  poziomu
hałasu  emitowanego do środowiska  z  terenu szybu Giszowiec”  poprzez:  (wykonanie
wentylacji  mechanicznej budynku wentylatora nr 1, wymianę wkładów tłumiących w
tłumiku  akustycznym  wentylatora  nr  2,  wymianę  wkładów  tłumiących  w  tłumiku
akustycznym wentylatora nr 1, opracowanie projektu wentylacji budynku wentylatora
nr 2 wraz ze zwiększeniem izolacyjności akustycznej jego ścian,

 Opisem  zrealizowanych  oraz  realizowanych  przedsięwzięć  proekologicznych  w  zakresie
rekultywacji terenów przekształconych działalnością górniczą:
◦ w kopalni „Murcki - Staszic” – Ruch „Boże Dary”, gdzie zrealizowano przedsięwzięcie pt.

„Zagospodarowanie  zwałowiska  w  Katowicach  –  Murckach”.  Obecnie  zostały
zakończone prace na przedmiotowym obiekcie oraz terenie przyległym polegające na
przywróceniu do stanu właściwego fragmentu terenu górniczego KWK „Murcki-Staszic”,
oznaczonego  w  mpzp  symbolami  P1  i  P2,  zlokalizowanego  przy  ul.  Leśników  w
Katowicach-Murckach.  Roboty  ziemne  nadpoziomowej  hałdy  zlokalizowanej  przy
zlikwidowanych  szybach  „Maria”,  prowadzone  były  w  oparciu  o  stosowne  decyzje
(łącznie z terenem przyległym do hałdy, a stanowiącym obecnie część terenu byłych
szybów „Maria”). Przewiduje się docelowe ukształtowanie powierzchni terenu wraz z
wykonaniem  dróg  dojazdowych  i  technologicznych,  odwodnienie  ukształtowanej
powierzchni oraz zagospodarowanie w ramach przedsięwzięcia dotyczącego tworzenia
miejsca  upamiętnienia  poprzez  urządzenie  dróg,  ścieżek  rowerowych,  miejsc
parkingowych, a także wprowadzenie zieleni.

◦ w kopalni „Murcki - Staszic” – Ruch „Boże Dary” zrealizowano też przedsięwzięcie pt.
„Rekultywacja terenów po byłych osadnikach „Krystyna”.  Obecnie kopalnia prowadzi
prace pielęgnacyjne na przedmiotowym terenie, który obejmuje powierzchnię 14,4 ha.

Pani Urszula Mieszczak - Gł. Inż. ds Ochrony Środowiska KHW S.A. Kontynuując zaznaczyła,
iż Katowicki Holding Węglowy S.A. uczestniczy w programach konkursowych, których celem jest
dobrowolna samoocena weryfikowana przez doświadczonych audytorów oraz umożliwiająca jego
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uczestnikom  zakomunikowanie  szerokiemu  ogółowi  zainteresowanych  stron  swojej  wrażliwości
ekologicznej,  oraz  dokonań  w  obszarze  realizacji  ekostrategii.  Programy  te  przyczyniają  się  do
stworzenia  elity  polskich  firm,  które  w  swoich  założeniach  strategicznych  stawiają  na:
Ekowizerunek,  Ekomarkę  i  Ekostrategię.  Katowicki  Holding  Węglowy  jest  firmą  wrażliwą
ekologicznie, która w swoich zachowaniach strategicznych promuje zasady Ekologicznej, Społecznej
Odpowiedzialności na wszystkich poziomach zarządzania. Tym samym KHW S.A. dołączył do grona
polskich firm tworzących elitę przedsiębiorstw odpowiedzialnych ekologicznie, dla których ekologia
stanowi istotny czynnik budowy przewagi konkurencyjnej.

Pan Witold  WITKOWICZ  –  Przewodniczący  Komisji  Górniczej  podziękował  za  udzielone
informacje i otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.

Radny Aleksander USZOK zapytał o przyszłość rekultywowanych zwałowisk KWK „Murcki
Staszic” zarówno tego w Murckach jak i Kostuchnie. Pan Radny zapytał jak docelowo będą one
zagospodarowane, gdyż od kilku lat przedstawia się różne koncepcje, z których jednak żadna nie
jest realizowana.

Pan  Adrian  BROLL  –  Dyrektor  Gł.  Inż.  Mierniczo-Geologiczny  Kopalń  KHW  S.A.  w
odpowiedzi zaznaczył, iż  na zrekultywowanej już hałdzie „Maria” w Murckach ma powstać golgota
górnicza łącząca upamiętnienie górników z Drogą Krzyżową. Katowicki Holding Węglowy posiada
już stosowne pozwolenie na budowę i  w miarę możliwości  ekonomicznych spółki,  sukcesywnie
będzie realizował tą koncepcję. Natomiast  zwałowisko na Kostuchnie wraz z przyległym zakładem
górniczym, czyli ruchem „Boże Dary” zostało zbyte do Zakładu Restrukturyzacji Kopalń, i teraz on
będzie decydował o jej przyszłości.

Radny Marek CHMIELIŃSKI poprosił o bardziej szczegółowe informacje dotyczące hałdy w
dzielnicy Murcki zlokalizowanej przy ul. Leśników. Pan Radny zapytał się również jak potoczyła się
sprawa  dotycząca  rozbiórki  dawnego  składowiska  kamienia  przy  ul.  Karolinki  w  Katowicach
Giszowcu.

 Pan  Adrian  BROLL  –  Dyrektor  Gł.  Inż.  Mierniczo-Geologiczny  Kopalń  KHW  S.A.  w
odpowiedzi  zaznaczył,  iż  na  terenie  zwałowiska  przy  ul.  Leśników  Katowicki  Holding  Węglowy
posiada  uprawomocnione  pozwolenie  na  budowę tzw „Golgoty”.  Prowadzone  były  rozmowy z
władzami  miasta  dotyczące  możliwości  przejęcia  tej  nieruchomości  przez  miasto  w  zamian  za
podatek  VAT,  niemniej  sprawą z  ramienia  KHW zajmuje  się  inny  pion  i  na  chwilę  obecną Pan
Dyrektor nie posiada szczegółowych informacji.  Nawiązując do pytania dotyczącego zwałowiska
przy  ul.  Karolinki  Pan  Dyrektor  zaznaczył,  iż  przedmiotowa nieruchomość  została  5-6  lat  temu
sprzedana inwestorowi prywatnemu, tak więc na chwilę obecną KHW nie ma wiedzy co będzie
działo się w przyszłości z przedmiotowym zwałowiskiem. Obecnie same zwałowisko jest rozbierane
a kamień wywożony gdzieś samochodami ciężarowymi.

Pan Roman KUPKA – Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska zaznaczył,
iż do wydziału wpłynęła skarga mieszkańców ul. Boya-Żeleńskiego dotycząca braku reakcji kopalni
na palącą się w pobliżu ich ulicy hałdę.

str 6 z 8



- projekt - 

 Pan  Adrian  BROLL  –  Dyrektor  Gł.  Inż.  Mierniczo-Geologiczny  Kopalń  KHW  S.A.  w
odpowiedzi zaznaczył, iż taka sprawa nie została mu zgłoszona, więc trudno mu się odnieść do tej
informacji. Nie mniej gdy tylko zapozna się z jej treścią, podjęte zostaną odpowiednie działania.
Pan Dyrektor zaznaczył także, iż są to tereny zbyte do Zakładu Restrukturyzacji Kopalń, więc to tam
trzeba będzie interweniować.

Radny  Jacek  PIWOWARCZUK zaznaczył,  iż  posiada  niepotwierdzone  informacje  o
możliwości łączenia KWK „Wieczorek” i KWK „Staszic”, oraz związanymi z tym wypowiedzeniami dla
62 osób.

 Pan  Adrian  BROLL  –  Dyrektor  Gł.  Inż.  Mierniczo-Geologiczny  Kopalń  KHW  S.A.  w
odpowiedzi zaznaczył, iż wie o tej sprawie jedynie z doniesień mediów. Jest to kwestia kurczących
się  zasobów KWK „Wieczorek”  i  możliwego  połączenia  wyrobisk  dołowych z  KWK „Staszic”  co
wynika także z przeprowadzonego audytu. Na chwilę obecną Pan Dyrektor nie może ani zaprzeczyć
ani potwierdzić tych informacji.

Radny  Józef  ZAWADZKI zapytał  czy  Ruch  Śląsk  KWK  „Wujek”  będzie  dalej  prowadził
eksploatację, czy też ma zostać zlikwidowany.

Pan  Adrian  BROLL  –  Dyrektor  Gł.  Inż.  Mierniczo-Geologiczny  Kopalń  KHW  S.A.  w
odpowiedzi zaznaczył, iż na chwilę obecną w ramach posiadanego i zatwierdzonego planu ruchu na
lata 2015 – 2017, zarówno ruch „Śląsk” jak i ruch „Wujek” prowadzą regularne wydobycie. Co do
przyszłości tych zakładów może wypowiedzieć się Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego, gdyż
Pan Dyrektor nie posiada takich kompetencji.

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej  wobec braku dalszych pytań
zamknął dyskusję i zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku posiedzenia.

Pkt 4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.

Pan  Witold  WITKOWICZ  –  Przewodniczący  Komisji  Górniczej  poinformował  Państwa
Radnych, iż do wiadomości komisji wpłynęły następujące pisma:

 Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby (BG.6560.2.2016.SD) z dnia
06.05.2016r.,  skierowane  do  Zarządu  Katowickiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  w  sprawie
wpływów eksploatacji górniczej na Osiedle Giszowiec i Osiedle im. A. Zgrzebnioka.

 Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby (BG.6560.2.2016.SD) z dnia
06.05.2016r.,  skierowane do Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.  w sprawie
wpływów eksploatacji górniczej na Osiedle Giszowiec i Osiedle im. A. Zgrzebnioka.

 Odpowiedź Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego (15270/KHW/BZ.TMG/2016) z dnia
30.05.2016r.,  skierowane  do  wiceprezydenta  Miasta  Katowice  Pana  Mariusza  Skiby,
dotyczące  wstrząsów  odczuwalnych  przez  mieszkańców  Katowickiej  Spółdzielni
Mieszkaniowej na osiedlach "im A. Zgrzebnioka" i "Giszowiec".
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Radni przyjęli przedmiotowe pisma do wiadomości.

Pkt 5. Wolne wnioski.

W przedmiotowym punkcie Państwo Radni nie zgłosili żadnych wniosków ani zapytań.

Pkt 6. Zamknięcie posiedzenia.

Pan  Witold  WITKOWICZ  –  Przewodniczący  Komisji  Górniczej wobec  braku  dalszych
zgłoszeń  do  dyskusji  stwierdził  wyczerpanie  porządku  obrad,  podziękował  przedstawicielom
Katowickiego  Holdingu  Węglowego  za  przedstawioną  informację  oraz  udzielone  wyjaśnienia  w
zakresie  analizowanych  zagadnień,  a  także  radnym  oraz  przedstawicielom  wydziałów  Urzędu
Miasta za aktywność podczas obrad Komisji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował

Łukasz KOŹLIK

Wiceprzewodniczący
Komisji Górniczej

Aleksander USZOK
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