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Katowice, dnia 30.01.2017r. 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
KOMISJI GÓRNICZEJ RADY MIASTA KATOWICE 

ZA 2016 ROK 
 

Komisja Górnicza w okresie sprawozdawczym liczyła 7 członków oraz działała 
w następującym składzie osobowym: 
 

1. Marek CHMIELIŃSKI 
2. Patrycja GROLIK 
3. Jacek PIWOWARCZUK 
4. Tomasz ROKICKI – Wiceprzewodniczący Komisji 
5. Aleksander USZOK – Wiceprzewodniczący Komisji 
6. Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji 
7. Józef ZAWADZKI 

 

Komisja obradowała w oparciu o plan pracy Komisji Górniczej przyjęty uchwałą nr 
XIX/368/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2016.  
 

Wobec powyższego Komisja spotkała się łącznie na 10 posiedzeniach.  Podczas ww. posiedzeń 
Komisja wyczerpała zakres uchwalonego planu pracy. Frekwencja na posiedzeniach Komisji 
kształtowała się na poziomie 87 %.  
 

Komisja Górnicza w 2016 zajmowała się sprawami związanymi z działalnością górniczą i jej 
wpływem na otaczające środowisko, sprawami wynikającymi z prawa geologicznego 
i górniczego. Rozpatrywała również sprawy związane ze skutkami prowadzonych robót 
górniczych na obszarze miasta, a także stanem zabytków przemysłowych na terenie miasta 
zwłaszcza górniczych i hutniczych stanowiących dziedzictwo przeszłości i kultury miasta. 
Komisja zwracała szczególną uwagę na aspekty społeczne, prawne i ekonomiczne eksploatacji 
górniczej prowadzonej w mieście Katowice. 
Ważniejsze tematy poruszane na posiedzeniach Komisji dotyczyły między innymi: 

 zagrożeń powierzchni ziemi na obszarze Miasta Katowice, związanych z 
występowaniem płytkiej eksploatacji górniczej i ruchami masowymi ziemi, 

 eksploatacji KHW S.A. KWK „Wujek” w polu „L” w OG „Giszowiec I” wraz z 
omówieniem wyników monitoringu w rej. źródeł rzeki Kłodnicy i postępu robót 
eksploatacyjnych, 

 szkód pochodzenia górniczego w obiektach gminnych spowodowanych eksploatacją 
kopalń KHW S.A., 
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 zmian w środowisku leśnym na terenie Nadleśnictwa Katowice spowodowanych 
eksploatacją górniczą, 

 działań prowadzonych na rzecz ochrony środowiska przez kopalnie KHW S.A., 

 aktywności sejsmicznej kopalń węgla kamiennego wraz z wskazaniem miejsc na 
terenie miasta Katowice, na których występują wstrząsy pochodzenia górniczego, 

 możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych będących w posiadaniu 
KHW S.A. oraz SRK S.A. 

 planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach, 

 stanu i perspektyw zachowania zabytków górniczych i przemysłowych w Katowicach. 
 

Obawy członków Komisji w omawianym okresie budziła przede wszystkim kwestia 
problemów branży górniczej w odniesieniu do Katowickiego Holdingu Węglowego, jak też 
fakt możliwości wygaszenia wydobycia na KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”. Istotnym aspektem 
była także kwestia ewentualnego przejścia struktur Katowickiego Holdingu Węglowego do 
Polskiej Grupy Górniczej. 
 

W posiedzeniach Komisji Górniczej uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, spółek 
miejskich, jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., 
oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
  

Komisja, na podstawie analizy przedłożonych dokumentów opiniowała wykonanie budżetu 
miasta Katowice za 2015 rok oraz projekt budżetu miasta Katowice na 2017 rok.  
W wyniku swej działalności Komisja Górnicza rozpatrzyła 10 informacji przygotowanych 
przez: Prezydenta Miasta Katowice, Katowicki Holding Węglowy S. A., Spółkę Restrukturyzacji 
Kopalń S. A. oraz Główny Instytut Górnictwa.  
 

Komisja w ciągu minionego roku poprzez składane wnioski i zapytania proponowała podjęcie 
działań zmierzających do poprawy funkcjonowania sfer życia w mieście szczególnie 
narażonych na działania związane z eksploatacją górniczą prowadzoną na ternie Katowic.  
 

Członkowie Komisji brali również udział w dokonywaniu uzgodnień i wydawaniu opinii 
w zakresie przewidzianym w prawie geologicznym i górniczym, tj. zmian planów ruchów 
dotyczących projektowania nowych wyrobisk górniczych. 
 

Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Górniczej 
w roku 2015 zawarte jest w protokołach z posiedzeń Komisji nr: BRM.0012.9.1.2016 -  
BRM.0012.9.10.2016, dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice.  
 
 

Przewodniczący 
Komisji Górniczej 

 
 

Witold WITKOWICZ 
 


