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BRM.0012.9.8.2014.KJ  

 

 

Protokół Nr 8/14 z posiedzenia Komisji Górniczej  

 

 

Data posiedzenia: 08.09.2014 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 11:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 12:20 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA 

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

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

 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 

2. Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA 

3. Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK 

4. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Joanna LUBOSIK 

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

6. Główny Inżynier ds. Mierniczo - Geologicznych, Kierownik Działu Mierniczo – 

Geologicznego w KWK „Wujek” Pan Andrzej PÓDA 

7. Przedstawiciel KWK „Wujek” Pan Krzysztof PIERONKIEWICZ 

8. Główny Inżynier ds. Mierniczo – Geologicznych, Kierownik Działu Mierniczego, 

Kierownik Działu Geologicznego KWK „Wieczorek” Pan Mirosław BADURA 

9. Główny Inżynier ds. Mierniczo – Geologicznych, Kierownik Działu Mierniczo –

Geologicznego KWK „Mysłowice-Wesoła” Pan Jacek TUSZYŃSKI 

10. Główny Inżynier ds. Mierniczo – Geologicznych, Kierownik Działu Mierniczo -

Geologicznego KWK „Murcki – Staszic” Pan Michał KOLASA 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej 

 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Przyjęcie protokołu Komisji z poprzedniego posiedzenia. 
 

3. Prezentacja projektów nowych planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego 

S.A. w Katowicach. 
 

4. Korespondencja oraz opiniowanie projektów uchwał. 
 

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

o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku”, 'Informacji 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 

za I półrocze 2014 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 2014 roku". 
 

4.2. Pismo dotyczące wstępnych założeń treści punktów 23 i 24 Planu Ruchu na lata 2015-2017 

KWK "Wieczorek". 
 

5. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 

6. Zakończenie posiedzenia 

 

___________________________________________________________________________  

 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 

gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.  

 

Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu Komisji z poprzedniego posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA poinformował zebranych, że projekt 

protokołu Nr 7/14 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 28.07.2014 r. został zamieszczony na 

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

 

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

protokołu pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 7/14 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 28.07.2014 r. został przyjęty jednogłośnie 

– 3 głosy „za”. 

 

Ad. 3. Prezentacja projektów nowych planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu 

Węglowego S.A. w Katowicach. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

projektów nowych planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach. 

 

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

a w kolejności Główni Inżynierowie ds. Mierniczo - Geologicznych KWK „Mysłowice-Wesoła”, 

KWK „Wieczorek”, KWK „Wujek”, oraz KWK „Murcki – Staszic” szczegółowo omówili jak 

wyglądają plany ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach na lata 

2015-2017.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA stwierdził, że mówimy tu o perspektywie do 

2017 roku. Pan Przewodniczący zapytał czy w tym czasie kopalnie zamierzają utrzymać zdolność 

wydobywczą, na dotychczasowym poziomie czy planowane są jakieś zmiany w tym zakresie? 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że tak jest przygotowany plan ruchu by utrzymać zdolności wydobywcze Kopalń na 

obecnym poziomie.   

 

http://www.katowice.eu/
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Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA stwierdził, że w ubiegłym tygodniu na 

Komisji Rozwoju Miasta omawiano projekt przystąpienia miasta Katowice do sporządzenia 

projektu zagospodarowania rzeki Mlecznej. Pan Przewodniczący zapytał wówczas czy plan 

uwzględnia również interesy górnictwa? W odpowiedzi usłyszał, że planiści kontaktują się 

WUG-iem. Pan Przewodniczący podkreślił, że KHW powinien być świadomy konieczności 

zadbania o swoje interesy podczas eksploatacji w tym rejonie. Później bowiem będzie problem by 

cokolwiek zmienić.  Wszelkie uwagi należy kierować do uzgodnienia na etapie projektowania.     

 

Główny Inżynier ds. Mierniczo – Geologicznych, Kierownik Działu Mierniczo –Geologicznego 

KWK „Mysłowice-Wesoła” Pan Jacek TUSZYŃSKI wyjaśnił, że władze Kopalni są tego 

świadome. Taki pismo kierowane przez Dyrektora WUG wpłynęło do władz Kopalni. Kopalnia 

w ramach obowiązującej koncesji do 2020 roku w tym rejonie eksploatacji nie planuje. Niemniej 

jednak jednoznacznie artykułuje, że KHW S.A. posiada zasoby udokumentowane, które mogą być 

przedmiotem eksploatacji po roku 2020 pod warunkiem, że albo uzyska przedłużenie obowiązującej 

koncesji, albo też uzyska nową. Zdaniem Pana Inżyniera interesy przedsiębiorcy górniczego są 

respektowane.      

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA odnosząc się 

do planów ruchu KWK „Wujek” stwierdził, że w rejonie eksploatacji Kopalni znajduje się rzeka 

Kłodnica o wyjątkowych walorach krajobrazowych.  

 

Główny Inżynier ds. Mierniczo - Geologicznych, Kierownik Działu Mierniczo – Geologicznego 

w KWK „Wujek” Pan Andrzej PÓDA wyjaśnił, że rzeka Kłodnica jest regularnie monitorowana. 

Po eksploatacji stwierdzono niewielkie przeciwspadki, ale nie spowodowało to żadnego zagrożenia 

dla prawidłowego spływu tych wód.     

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA stwierdził, że 

rzeka meandruje, co oznacza, że ma bardzo mały spadek.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA stwierdził, że problem powstanie, jeśli 

Kopalnia zakończy tam eksploatacje. Z dwóch stron będą bowiem zapadliska, a meandry wyschną. 

Dlatego jeśli eksploatacja będzie prowadzona jeszcze pod meandrami to poprawi pływność tej 

rzeki.  

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że eksploatacja, która była prowadzona w latach wcześniejszych w części północnej 

Kłodnicy nie spowodowała żadnych zapadlin, jeśli chodzi o meandry. Wykonywany od trzech lat 

skaning laserowy potwierdza tą informację. Z wykonanych badań wynika, że nie ma obaw. Dalsza 

eksploatacja nie spowoduje żadnych anomalii, jeśli chodzi o rzekę Kłodnicę. Ponadto to będzie 

ostatnia eksploatacja w tym rejonie.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA zapytał czy 

zespół przyrodniczy źródła Kłodnicy będzie monitorowany? 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że będzie monitorowy. Zostały podpisane na tą okoliczność stosowne porozumienia 

z GIG-iem. Wyłoniony został wykonawca, który będzie prowadził ten monitoring. Zdaniem Pana 

Dyrektora w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie przedstawiony do Urzędu Miasta raport 

z oddziaływania eksploatacji na ten rejon.      
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Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA odnosząc się do poruszanej kwestii walorów 

przyrodniczych meandrów rzeki Kłodnicy stwierdził, że miasto nie musi czekać na ruchy Kopalń 

w tym zakresie, ale samo powinno podjąć działania by zabezpieczyć interes przyrodniczy miasta. 

Pan Przewodniczący zapytał jak wygląda kwestia zagospodarowania dolin rzeki Kłodnica?  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA stwierdził, że 

należałoby całe miasto objąć planem zagospodarowania przestrzennego. Plan ten stanowi prawo 

miejscowe, zatem przy podejmowaniu wszelkich działań musi być barny pod uwagę.     

 

Radny Marek CHMIELIŃSKI zwrócił uwagę na konieczność konsultacji z mieszkańcami 

planów eksploatacyjnych kopalń. Można w to również włączyć działające w środowiskach 

lokalnych Rady Jednostek Pomocniczych. To bardzo ważne by Kopalnie liczyły się również 

z opinią mieszkańców. Ze swej strony Pan radny zadeklarował pomoc w tym zakresie. 

 

Radny Tomasz GODZIEK w nawiązaniu do wypowiedzi swojego poprzednika zapytał jak 

wygląda kwestia informowania mieszkańców? Czy to odbywa się poprzez Spółdzielnie, Spółki 

Mieszkaniowe? Jak Holding dociera do indywidualnych właścicieli nieruchomości? 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że na chwilę obecną w związku z wykonywaniem ekspertyzy tzw. kubaturówki, firma 

która w imieniu Holdingu prowadziła te obchody, kontrolowała obiekty, informowała mieszkańców 

o zamiarze eksploatacji oraz o parametrach tej eksploatacji. Również Główni Inżynierowie 

Mierniczo - Geologiczni Kopalń są do dyspozycji mieszkańców. Holding stara się również te 

informacje publikować. We wrześniu przedstawiciele Holdingu będą chcieli się spotkać z Radami 

Jednostek Pomocniczych czy Radami Osiedli. Termin ten został zdeterminowany faktem, że 

dopiero do 15 września wpływają pozostałe dokumentacje. Nie chcielibyśmy wychodzić 

z informacją bez wiarygodnych źródeł. W momencie zakończenia przez procesu inwentaryzacji. 

będziemy mieli przygotowane ekspertyzy, także we wrześniu planujemy cykl spotkań w dzielnicach 

najbardziej narażonych na wpływy eksploatacyjne. Z uwagi na rozwiązania, jakie Holding przyjął 

jest do dyspozycji mieszkańców miasta i instytucji. Informacje są również na stronie KHW S.A. 

oraz na stronach poszczególnych kopalń.           

 

Radny Tomasz GODZIEK zapytał czy jeśli jakaś osoba chce kupić konkretną działkę to może 

uzyskać taką informację? 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że taka osoba występuje do przedsiębiorcy i dostaje informacje o zamierzeniach 

eksploatacyjnych dotyczących konkretnej działki. Ponadto informacja dotycząca warunków 

górniczo-geologicznych jest jawna. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości, aby takie dane 

pozyskać.  

 

Radny Marek CHMIELIŃSKI kontynuując swoją wcześniejszą myśl stwierdził, że dobrze by 

było by nawet w rejonach gdzie nie ma obecnie eksploatacji, a działają Rady Jednostek 

Pomocniczych pokazać mieszkańcom, że pojawiające się wstrząsy nie są bezpośrednio związane 

z działalnością eksploatacyjną Kopalń. Wśród mieszkańców pokutuje bowiem przekonanie, że 

wstrząsy są związane z bezpośrednią eksploatacją pod konkretnymi budynkami, co nie ma swojego 

odzwierciedlenia w planach Kopalń.  

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
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wyjaśnił, że tak jak już wspominał zostanie zorganizowany cykl spotkań w tym zakresie.  

 

Radny Wiesław MROWIEC zapytał czy prawdą jest, że przed Pomnikiem poległych górników 

KWK „Wujek” Kopalnia sprzedała teren, na którym powstanie sklep spożywczy Lidl.  

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że to pytanie nie jest związane z zakresem, jakim zajmuje się kierowany przez niego dział. 

W związku z tym nie podejmuje się odpowiedzi na nie. Jeśli Pan radny chciałby uzyskać 

szczegółowe informacje w tym zakresie, należy skierować stosowne zapytanie do KWH S.A.  

 

Radny Wiesław MROWIEC stwierdził, że za placem, na którym znajduje się Pomnik jest działka 

górnicza. Zatem zaproponował by Przewodniczący Komisji zaprosił na posiedzenie kompetentną 

osobę, która będzie w stanie udzielić odpowiedzi w tym zakresie.  

 

Główny Inżynier ds. Mierniczo - Geologicznych, Kierownik Działu Mierniczo – Geologicznego 

w KWK „Wujek” Pan Andrzej PÓDA wyjaśnił, że chodzi tu o działki przed Osiedlem Gallusa, 

a garażami znajdującymi się zaraz za Dyrekcją KWK „Wujek”. Obecnie plac ten porośnięty jest 

topolami. 

 

Radny Wiesław MROWIEC zapytał czy jest on blisko powiązany z Pomnikiem poległych 

górników KWK „Wujek”. 

 

Główny Inżynier ds. Mierniczo - Geologicznych, Kierownik Działu Mierniczo – Geologicznego 

w KWK „Wujek” Pan Andrzej PÓDA wyjaśnił, że teren ten nie znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie wspomnianego Pomnika. 

 

Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że mowa tu o terenie mieszczącym się pomiędzy ul. 

Dziewięciu z Wujka a wspomnianymi garażami. Z terenem tym obecnie jest problem, ponieważ 

nikt nie chce podjęć się utrzymywania tam porządku. Pan radny dodał, że z informacji jakie do 

niego docierają wynika, że jeśli tam powstanie sklep to wyjazd z niego będzie z drugiej strony, nie 

od strony Pomnika.         

 

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

Stefan GIERLOTKA zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja 

przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 

 

Następnie Pan Przewodniczący podziękował przedstawicielom KHW S.A. oraz Kopalń za 

zaangażowanie i dobrą współpracę z Komisją i miastem, za wspólne dbanie o interes mieszkańców. 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
podziękował w imieniu KHW S.A. za merytoryczne spotkania, w których Holding mógł 

uczestniczyć. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA o godzinie 12:00 ogłosił przerwę 

w obradach. 

 

O 12:05 Przewodniczący Komisji wznowił po przerwie obrady Komisji Górniczej.  
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Ad. 4. Korespondencja -  w tym opiniowanie projektów uchwał.  

 

Ad. 4.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA 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 2014 roku”, „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 za I półrocze 2014 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 2014 roku. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ szczegółowo omówiła 

przygotowaną informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 

roku. Pani Naczelnik podkreśliła, że w zakresie zainteresowania Komisji Górniczej zaplanowane 

zostały dwa źródła dochodów. Jedno to wpłata z tytułu zwrotów kosztów zabezpieczenia przed 

wpływami z eksploatacji górniczej z KWK „Murcki – Staszic”. O te środki będzie się ubiegał 

Wydział Inwestycji w związku z budową hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej na Giszowcu. W I półroczu dochody nie zostały 

zrealizowane. Drugie źródło dochodów to opłata eksploatacyjna. Zmiana przepisów spowodowała 

w ubiegłym roku, że wpłaty dokonywane są dwa razy w roku. Pierwsza wpłata jest dokonywana 

w styczniu i dotyczy ona II półrocza, natomiast druga wpłata w lipcu i dotyczy I półrocza. Na 

koniec czerwca wykonanie w zakresie opłaty eksploatacyjnej wynosiło 5,3 mln zł i stanowiło 66% 

planu. W lipcu wpłynęła druga rata w wysokości około 4,5 mln zł, co spowodowało, że plan 

założony na 2014 rok w wysokości 8 mln zł został przekroczony o kwotę 1,7 mln zł. W zakresie 

wydatków w Dziale 100 – górnictwo i kopalnictwo zaplanowanych zostało 24.000,00 zł na zakup 

usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno-pomiarowego zainstalowanego na 

Oczyszczalni Ścieków Panewniki. Wykonanie za I półrocze wynosi 0,00 zł, ale zaangażowanie 

wynosi 100% planu, zatem umowa na realizację przedmiotowego zadania została podpisana 

z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Finansowa realizacja wydatków odbędzie się 

w drugim półroczu. Pani Naczelnik poinformowała, że do omówionej informacji przygotowane 

zostały również „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2014-2035 za I półrocze 2014 roku” oraz „Informacja o przebiegu wykonania 

planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2014 roku”. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIEROLTKA zapytał, kto wyznacza wartość zobowiązania 

w ramach opłaty eksploatacyjnej. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że wartość ta jest 

określana według stawki i wydobycia. 

 

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

i Górnictwa na podstawie danych z kilku lat przygotowuje prognozę, jakie to zobowiązanie 

powinno być. Dane dotyczące wykonania zobowiązania Biuro otrzymuje z Katowickiego Holdingu 

Węglowego S.A. To Holding wylicza opłatę eksploatacyjną i przesyła do Biura informacje w tym 

zakresie.   

 

Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że wydobycie na kopalniach jest, tylko nie ma sprzedaży. To 

jest podstawowy problem, z którym borykają się teraz kopalnie. Opłaty wnosić muszą, a środków 
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brakuje.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA stwierdził, że to Sejm RP zadecydował 

o obowiązku uiszczenia opłaty eksploatacyjnej przez podmioty wydobywającym kopalinę lub 

prowadzące inną działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze.  

 

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

Stefan GIERLOTKA 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 2014 roku”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Katowice na lata 2014-2035 za I półrocze 2014 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 2014 roku, jednogłośnie - 6 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 4.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA poinformował, że do Komisji wpłynęło 

pismo dotyczące wstępnych założeń treści punktów 23 i 24 Planu Ruchu na lata 2015-2017 KWK 

"Wieczorek".  

 

Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK wyjaśniła, że w opiniowaniu tego 

Planu uczestniczyła również Rada Jednostki Pomocniczej. Nie wniosła ona jednak żadnych uwag, 

a opinia w powyższym zakresie była pozytywna. 

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 

 

Ad. 5. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA przypomniał, że zgodnie z zapisami uchwały 

Rady Miasta Katowice w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, 

szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu, Komisje Rady, radni oraz Rady Jednostek Pomocniczych 

w terminie do 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy składają swoje propozycje do 

projektu budżetu. Wobec powyższego Pan Przewodniczący zaproponował, by Komisja Górnicza 

skierowała do Pana Prezydenta wniosek o zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na 2015 rok 

środków na naprawę szkód górniczych powstałych na terenie miasta Katowice. 

Radni, jednogłośnie - 6 głosów „za” - przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do 

Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:    

 

Komisja Górnicza zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości 

projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu, zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie w budżecie 

miasta Katowice na 2015 rok środków na naprawę szkód górniczych powstałych na terenie 

miasta Katowice.  
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Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA poinformował, że kolejne posiedzenie 

Komisji Górniczej odbędzie się dnia 13.10.2014 r. Jest to ostatnie planowe posiedzenie w tej 

kadencji. Pan Przewodniczący stwierdził, że będzie to czas podsumowań tego, co dotychczas udało 

się zrealizować w ramach prac Komisji i tego, co pozostało do realizacji.  

 

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

iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  

 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA podziękował zebranym za udział 

w posiedzeniu. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała  

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

Przewodniczący Komisji  

 

Stefan GIERLOTKA 

 


