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BRM.0012.9.3.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Górniczej  

 

 

Data posiedzenia: 16.03.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 203.  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 15:20 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ 

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

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

 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA 

2. Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara LAMPART 

3. Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK 

4. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Sabina DENYSENKO 

5. Przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa dr inż. Ireneusz PYKA  

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

3. Dalsza działalność Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych. 

Możliwości wdrożenia nowych technologii produkcji i wykorzystania węgla. Szanse 

i korzyści dla miasta Katowice będącego jednym z członków klastra. 
 

4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 
 

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.  

 

Komisja, jednogłośnie – 7 głosów „za” przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 
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Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował zebranych, że projekt 

protokołu Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 16.02.2015 r. został zamieszczony na 

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

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt 

protokołu pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 16.02.2015 r. został przyjęty jednogłośnie 

– 7 głosów „za”. 

 

Ad. 3. Dalsza działalność Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych. 

Możliwości wdrożenia nowych technologii produkcji i wykorzystania węgla. Szanse 

i korzyści dla miasta Katowice będącego jednym z członków klastra. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji dotyczącej dalszej działalność Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii 

Węglowych. Możliwości wdrożenia nowych technologii produkcji i wykorzystania węgla. Szans 

i korzyści dla miasta Katowice będącego jednym z członków klastra. 

 

Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Sabina DENYSENKO szczegółowo omówiła na 

czym polegała działalność Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych. 

Pani Inspektor zwróciła uwagę na powstanie inicjatywy i główne cele projektu. Wskazała również 

głównych sygnatariuszy Umowy Partnerskiej a zarazem założycieli klastra. Następnie omówiła jak 

wyglądała forma tworzonego klastra. Pani Inspektor podkreśliła, że dla wykonania zadań 

przewidzianych dla jednostek sektora samorządowego Prezydent Miasta Katowice powołał Zespół 

realizujący projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych technologii Węglowych”. Pani Inspektor 

omówiła szczegółowo zadania zespołu oraz prace wykonane w ramach jego funkcjonowania. 

Podsumowując Pani Inspektor stwierdziła, że po zakończeniu projektu miasto Katowice nie 

prowadził już aktywnej działalności w ramach Innowacyjnego Klastra Czystych Technologii 

Węglowych.  

 

Przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa dr inż. Ireneusz PYKA dodał, że ważnym 

elementem klastra było wykonanie biznesplanu. Należy, bowiem rozróżnić dwie rzeczy. Czym 

innym był projekt i wszystkie działania, które miały na celu przygotowanie do zbudowania klastra. 

Osobną kwestią miała być ewentualna kontynuacja części biznesowej tego przedsięwzięcia. Klaster 

miał charakter polityczny, ale z czasem z ten polityczny aspekt miał przejść w biznesowy. 

Stworzony biznesplan, który został przekazany do Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej, ale 

nie udało się tam go zrealizować. Kalster i to wszystko, co zostało stworzone wokół niego 

spowodowało, że jego marka stała się rozpoznawalna na arenie międzynarodowej. Obecnie 

jesteśmy nieformalną siecią współpracy. Efektów tej współpracy jest bardzo wiele. W poprzednim 

okresie projektowania środków unijnych można było wychodzić z projektami miękkimi. Obecnie 

będzie to utrudnione szczególnie dla organizacji nieformalnych. Następnie Pan inżynier 

szczegółowo omówił działania wynikające z projektu klastrowego.   

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zapytał czy miasto Katowice nie jest 

w stanie pomóc w zakresie formy prawnej tej inicjatywy poprzez powołanie np. spółki lub innej 

formy prawnej tak by klaster mógł działać formalnie.    

 

http://www.katowice.eu/
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Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA podkreślił, że klaster to inicjatywa 

regionalna, kwestia węgla i funkcjonowania firm z tym związanych nie ogranicza się bowiem tylko 

do Katowic, a dotyczy całego regionu. Do tej pory miasto zajmowało się głównie organizacją 

spotkań, promocją klastra, włączaniem efektów działań do zakresu edukacji. Od 2007 roku miasto 

poczyniło szereg działań, związanych z branżą górniczą jak np. utworzenie specjalnej strefy 

ekonomicznej na terenie, której funkcjonuje fabryka maszyn górniczych, w której prowadzona jest 

działalność proinnowacyjna.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zapytał czy istnieje potrzeba stworzenia 

osobowości prawnej klastra? Czy to ułatwiłoby działalność czy taka forma nieformalna wystarcza?  

 

Przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa dr inż. Ireneusz PYKA wyjaśnił, że na chwilę 

obecna taka forma wystarcza. Jeśli mamy pomysł na produkt to owszem należałoby to 

sformalizować, jeśli jednak nie mamy to nie ma potrzeby tworzenia bytu. Zdaniem Pana Inżyniera 

nie ma na dzień dzisiejszy przestrzeni dla inicjatyw takich jak Śląski Klaster Czystych Technologii 

Węglowych. Obecnie interesuje nas, jakie są możliwości pozyskania środków z funduszy 

europejskich aktualnie rozplanowywanych. Nie widać tam jednak takich możliwości jak to było 

podczas zakładania klastra. Sama inicjatywa jest mocno rozpoznawalna. Do tej pory otrzymujemy 

różne zapytania z zagranicy. Jeśli jednak nie widzimy możliwości konkretnego działania to nie 

podejmujemy działań. Ten klaster pasuje pod działania gdzie spaja się pomysły różnych regionów. 

Wiele prób współpracy było podejmowanych z Urzędem Marszałkowskim, niestety z różnych 

względów kończyły się one niepowodzeniem.      

 

Radny Marek CHMIELIŃSKI stwierdził, że wyobrażenia o klastrze, kiedy on powstawał wiązały 

się z szansą powstania paliwa bezdymnego. W samym górnictwie po okresie prosperity nastąpiła 

stagnacja. Obecnie stoimy przed problemem niskiej emisji. Zatem zdaniem Pana radnego Katowice 

powinny inicjatywę w tej materii podjąć. Bez zdecydowanego działania miasta czy nawet grupy 

miast bez wyprodukowania paliwa bezdymnego, bez odpowiedniego prawodawstwa nie da się 

ograniczyć niskiej emisji, z którą obecnie się borykamy. Zdaniem Pana radnego miasto Katowice 

mogłoby być inicjatorem działań w tym zakresie.      

 

Przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa dr inż. Ireneusz PYKA wyjaśnił, że marka 

klastra w jego przekonaniu może zostać wykorzystania, tym bardziej, że w klastrze zgrupowanych 

było 7 miast. Inicjatywy dotyczące niskiej emisji są jak najbardziej oczywistym działaniem, jeśli 

chodzi o jednostki samorządu terytorialnego. Emisje z węgla są oczywiste, natomiast problem 

niskiej emisji związany jest nie ze spalaniem węgla, ale śmieci. Pan Inżynier podkreślił, że teraz jest 

sprzyjający czas do podjęcia rozmów w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji. Powrócił zatem 

wspomniany przez Pana radnego temat paliwa bezdymnego. Należy się nad tym pochylić ponieważ 

cena opał ekologiczny nigdy nie wygra z cena paliw opałowych obecnie używanych. 

 

Radny Aleksander USZOK stwierdził, że górnictwo nie rozwija się ostatnio w dobrym kierunki. 

Samorządy miast Rudy Śląskiej czy Zabrza podejmowały uchwały, w których się negatywnie 

ustosunkowywały do proponowanych przez rząd sposobów rozwiązywania problemów 

z górnictwem. Nic jednak praktycznego z tych uchwał nie wynikało. Należałoby się, zatem 

zastanowić czy zatem Katowice, jako członek klastra nie mogłyby wyjść z inicjatywą powrotu do 

idei leżących u podstaw zawiązania klastra. W najbliższej perspektywie będzie bowiem wygaszana 

jedna z kopalń znajdujących się na terenie miasta Katowice. Może należałoby się zastanowić nad 

praktycznymi rozwiązaniami jak wykorzystać markę klastra. 

 

Przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa dr inż. Ireneusz PYKA wyjaśnił, że jeśli 
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będziemy trzymać się tej ideologii klasteringu, która w dalszym ciągu obowiązuje musi być 

powiązanie przemysłu i nauki musi być stworzone środowisko przez samorządy czy regiony. Czy to 

jest klaster czy to jest spółka to jest inna spraw. Prawnie, bowiem może to być spółka, która 

w szyldzie będzie miała klaster.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ stwierdził, że jeśli miasto mogłoby się 

przyczynić do powstania jakiegoś stowarzyszenia czy innej formy działalności to z pewnością 

można by rozwinąć skrzydła nawet nie rozpoczynając produkcji. Jeśli jednak Pan Inżynier twierdzi, 

że na miękkie działania nie ma środków, działalność jest utrudniona to trudno oczekiwać by miasto 

znalazło jakieś ogromne środki na działalność klastra. Pan Przewodniczący stwierdził, że jakaś 

forma osobowości prawnej byłaby przydatna. 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA stwierdził, że w jego przekonaniu trochę 

czasu i środków zostało zmarnowanych. W pewnym momencie zaczęła się koniunktura na węgiel. 

Był to czas, że spółki węglowe mogły się pochwalić bardzo dobrymi wynikami finansowymi, ale 

niestety nie zostało to odpowiednio zainwestowane. Nie zostały podjęte kolejne konkretne twórcze 

działania, które mogłyby służyć naszemu regionowi. Do tego doszedł bezwład, jeśli chodzi 

o podejmowanie inicjatyw na poziomie centralnym w zakresie przemysłu górniczego. Czy w tej 

sytuacji Katowice majną być liderem? Zdaniem Pana Prezydenta są pewne gremia, które doskonale 

mogłyby się w tej roli sprawdzać. Do nich trzeba by było skierować inicjatywę. W Katowicach jest 

klimat by coś takiego robić. Miasto wielokrotnie podejmowało działania by wspierać branżę 

górniczą jak również sektor nauki. Niestety nic nie zrobi się w oparciu o jedno miasto.                           

 

Przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa dr inż. Ireneusz PYKA zapytał, co należy 

rozumieć pod pojęciem czyste technologie węglowe? Dla świata to jest tylko wychwyt 

i składowanie ewentualnie wykorzystanie dwutlenku węgla. Nam udaje się budować Centrum 

Czystych Technologii Węglowych, gdzie stosujemy naszą definicję czystych technologii 

węglowych, która mówi, że jest to racjonalne wydobywanie węgla tak, by zasoby maksymalnie 

wykorzystać. Będzie to jednak droższe działanie. Czystą technologią węglową będzie 

produkowanie paliwa bezdymnego, o czym w europie już nikt nie myśli. Czystą technologia 

węglową będą też pewne działania dotyczące metanu, geotermii niskotemperaturowej. Zatem czyste 

technologie węglowe wcale nie oznaczają tego samego dla wszystkich. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ stwierdził, że często myślimy o węglu 

w kwestiach społecznych w kwestiach miejsc pracy a zapominamy, że jest to towar. Na Śląsku jest 

naszą historią, naszą tożsamością, ale ta tożsamość jest kompletnie nierozumiana przez resztę 

świata. Prawie na całym świecie węgiel wydobywa się w kopalniach odkrywkowych. Węgiel jest 

najbardziej popularnym i dostępnym surowcem energetycznym i to się nie zmieni. My 

z górnictwem jesteśmy na dobre i na złe, natomiast nigdy nie wygramy cenowo. Spadek cen węgla 

związany jest ze zmianą polityki Chin. Zdaniem Pana Przewodniczącego w najbliższym czasie się 

to nie zmieni i koniunktura na węgiel nie wzrośnie. Jeśli jednak koniunktura wzrośnie to wówczas 

zacznie być wydobywany tam gdzie to możliwe metodą odkrywkową. Przyszłością jest, zatem 

alternatywne wykorzystanie tego surowca. Tam gdzie jest kapitał tam są technologie i rozwój. 

Wobec powyższego Pan przewodniczący zapytał jak miasto Katowice może się w to aktywnie 

włączyć? 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA wszelkie tego typu idee są słuszne tylko 

powstaje pytanie kto powinien być liderem tego przedsięwzięcia. Wiadomo, że w przypadku węgla 

wydobywanego na Śląsku rachunek ekonomiczny będzie mniej korzystny niż w przypadku kopalni 

w Australii czy Chinach. Technologie należy wspierać. Jest to jednak zadanie przede wszystkim dla 
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ośrodków naukowych i samorządu województwa, który tutaj powinien odgrywać kluczową rolę. 

Tych miast, dla których węgiel ma znaczenie na Śląsku jest bardzo dużo. Dotyczy to całego 

regionu. Pan Prezydent podkreślił, że powstała strategia Śląsk – Małopolska i należałoby się 

zastanowić czy w ramach tej strategii samorządy Małopolski i Śląska nie powinny podjąć 

wspólnych działań. Zdaniem Pana Prezydenta Katowice są zbyt małe by spełniać rolę lidera, 

a potrzeby energetyczne naszego państwa rosną. Modernizowane są kolejne elektrownie.  

 

Radny Marek CHMIELIŃSKI stwierdził, że takie modernizacje powodują zmniejszenie 

zapotrzebowania na węgiel. Wybudowanie, bowiem jednego bloku elektrowni Jaworzno III 

wyeliminuje wszystkie dotychczas eksploatowane. Wobec powyższego ograniczy się ilość 

zużywanego węgla o 50%. Gorsza perspektywą jest powstający nowy blok gazowy w elektrowni 

Łagisza, który spowoduje wyeliminowanie w całości węgla na pozostałych blokach. Pan radny 

zwrócił uwagę na zwiększenie ilości produkcji węgla brunatnego w Polsce. Zatem stosowanie tych 

tańszych źródeł energii spowoduje wygaszanie energetyki opartej na węglu kamiennym. Pan radny 

podkreślił, że nie można obok tego przejść obojętnie. W Katowicach funkcjonują cztery kopalnie. 

Pan radny zgodził się, że problem miasta jest niska emisja. Sukcesem jest wprowadzenie reformy 

„śmieciowej” w zakresie segregacji odpadów co może doprowadzić do tego że ludzie nie będą już 

palić śmieciami w paleniskach domowych. Wydaje się, że jest pewna szansa na produkcję paliwa 

bezdymnego z węgla i ktoś to powinien zainicjować. Nie wskazując kto powinien to rozpocząć Pan 

radny zasygnalizował że jest wiele instytucji działających wspólnie jak np. GZM. Można by było 

wykorzystać tą markę, która przez lata działania klastra się wykształciła do tego by teraz pójść 

w troszkę innym kierunku i wykorzystać klaster w sposób trochę bardziej niekonwencjonalny. Pan 

radny zaproponował by skierować wniosek do Pana Prezydenta w tym właśnie zakresie.          

 

Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że węgiel kamienny sprowadzany jest z zagranicy 

tymczasem miliony ton leżą na przykopalnianych hałdach. Powoduje to, że w polskich kopalniach 

ludzie tracą pracę. Zdaniem Pana radnego państwo w pierwszej kolejności powinno zadbać o swoje 

zakłady. Jeśli nie będziemy sprowadzać węgla z zagranicy to nasz węgiel zostanie sprzedany.   

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA stwierdził, że ma świadomość tego że 

Katowice są szczególnym miejscem, że są tu cztery kopalnie, są siedziby spółek górniczych. Miasto 

zdaniem Pana Prezydenta wywiązuje się ze wszystkich swoich zadań wskazanych w ustawie 

o samorządzie gminnym, nierzadko robiąc nawet więcej. Ponadto firmy takie jak FAMUR, FASiNG 

oraz KOPEX wprowadzają innowacje w oparciu o możliwości które miasto Katowice im 

gwarantuje, w oparciu o pracowników których kształcą katowickie szkoły czy uczelnie wyższe. 

Miasto dotuje również rozwiązania wykorzystywane w walce z niska emisją. Pan Prezydent 

podkreślił, że musi być jakiś efekt tych działań a nikt o taki efekt nie zadba lepiej niż jakaś 

instytucja naukowa czy władze samorządu. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ stwierdził, że miasto Katowice, jeśli chodzi 

o niską emisje to robi za mało w porównaniu np. z Krakowem. W Krakowie sytuacja jest 

katastrofalna stąd podejmowane przez miasto działania są bardzo restrykcyjne. Na Śląsku sytuacja 

jest inna. Pokutuje bowiem przekonanie ze tu zawsze było zanieczyszczenie powietrza, nie 

wiadomo jednak czy to samochody czy to niska emisja mają na to wpływ. Według najnowszych 

raportów główne zanieczyszczenie powietrza to niska emisja. 50% dofinansowania do kotłów 

proekologicznych to zbyt mało. Katowice odstają na tym tle od innych i to znacznie. Nawet 

w miastach gdzie nie ma niskiej emisji gdzie nie ma takiego problemu dofinansowania są większe. 

Pan Przewodniczący zapytał, dlaczego miasto Katowice mając takie problemy nie daje 90% 

bonifikaty do wymiany kotła i nie prowadzi szeroko zakrojonej akcji promocyjnej w tym zakresie.            
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Radny Marek CHMIELIŃSKI stwierdził, że Komisja Górnicza jest właściwą komisją branżową 

by poruszyć temat niskiej emisji w oparciu o węgiel. Mieszkańcy oczekują od władz miasta 

podjęcia konkretnych działań w walce z tym zjawiskiem. Pan radny ponownie zwrócił uwagę na 

ideę produkcji paliwa bezdymnego. Jeśli Komisja to zainicjuje to być może coś z tego wyniknie.   

 

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara LAMPART stwierdziła, że 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wypuścił do testowania tzw. błękitny węgiel czyli ten węgiel 

który wydziela ośmiokrotnie mniej zanieczyszczeń niż ekogroszek. Instytut Chemicznej Przeróbki 

Węgla rozpoczął współpracę naukową z Zabrzem, gdzie właśnie rozpoczęły się testy paliwa 

w miejskich instytucjach. Pani Naczelnik stwierdził, że miasta, które były uczestnikami klastra 

mogłyby przyłączyć się do tych testów.  

 

Przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa dr inż. Ireneusz PYKA stwierdził, że 

najważniejszą rolą, jaką miały miasta w projekcie klastra i świetnie się z niej wywiązywały to była 

promocja wszelkich pomysłów. Górnictwo ma jedne problem, ma wysokie koszty produkcji. 

Próbowano to rozwiązać produkując więcej węgla grubego. Nie jest to jednak takie proste. 

Wszystko zależy od tego, jakie się stosuje technologie na dole to można wydobyć 1-3% takiej 

frakcji. Następnie Pan Inżynier przedstawił rozwiązania dotyczące ograniczania niskiej emisji 

począwszy od produkcji węgla a skończywszy na komasacji kominów.       

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ stwierdził, że z dzisiejszej dyskusji wynika, 

że można by tą dalszą działalność klastra przenieść na forum GZM. Z pewnością wszyscy 

członkowie GZM nie będą zainteresowani, ale być może jakiś zespół czy podgrupa powstaną. 

W takim zespole mogłoby się zacząć coś dziać w zakresie wsparcia działalności klastra. Jeśli zatem 

miasto Katowice podniosłoby ta sprawę na forum GZM zdaniem Pana Przewodniczącego nikt by 

nie oponował.      

 

Radny Marek CHMIELIŃSKI stwierdził, że jakiekolwiek działania zostaną podjęte to jest to 

krok w dobrym kierunku.  

 

Radny Jacek PIWOWARCZUK stwierdził, że Miasto powinno kojarzyć firmy, które posiadają 

technologię przeróbki węgla by nie było to uzależnione od ceny wspierać naukowo, czyli poprzez 

współpracę z politechniką i innymi wyższymi uczelniami oraz promować tą technologię. Stworzyć 

warunki dla firm. 

      

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ przedstawił zebranym treść wniosku 

w zakresie podjęcie tematu działalności Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii 

Węglowych na forum Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i ewentualne wsparcie dla 

działalności w tym zakresie.  

 

Radni po przedyskutowaniu propozycji Pana Przewodniczącego, jednogłośnie - 7 głosów „za” - 

przychylili się do propozycji kierując do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:    

 

Komisja Górnicza po zapoznaniu się z informacją dotyczącą dalszej działalności 

Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych i możliwości wdrożenia 

nowych technologii produkcji i wykorzystania węgla, szanse i korzyści dla miasta Katowice 

będącego jednym z członków klastra oraz po przeprowadzeniu dyskusji w powyższym zakresie 

zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o podjęcie tematu działalności 

Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych na forum Górnośląskiego 

Związku Metropolitalnego i ewentualne wsparcie dla działalności w tym zakresie. 



- PROJEKT - 

7 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan 

Witold WITKOWICZ zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja 

przyjęła do wiadomości przedłożoną informację 

 

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

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował, że na dziejesz posiedzenie 

Komisji nie wpłynęła dodatkowa korespondencja.  

 

Ad. 5. Wolne wnioski. 

 

Radny Marek CHMIELIŃSKI zapytał czy miasto może liczyć na pomoc GIG? 

 

Przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa dr inż. Ireneusz PYKA stwierdził, że GIG jest 

instytucją, która w 85% finansowana jest ze środków, które sam zdobędzie. Datacja państwa 

z każdym rokiem maleje. W dalszej działalności będzie przeważało szukanie twardych projektów. 

Pan Inżynier stwierdził, że z racji tego, iż Instytut jest zlokalizowany na terenie miasta Katowice, 

jeśli będzie potrzeba wsparcia działań poza projektami też na pewno nikt nie będzie tego unikał.       

 

Wobec braku innych 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 

 


