
PROJEKT

BRM.0012.9.11.2015.KJ 

Protokół Nr 11/15 z posiedzenia Komisji Górniczej 

Data posiedzenia: 30.11.2015 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:50
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ

Protokolantka: Alicja MAZUR

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

Zaproszeni goście:
 

1. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA
2. Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK
3. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Joanna LUBOSIK
4. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Sabina DENYSENKO
5. Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA 
6. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ
7. Profesor Głównego Instytutu Górnictwa Pan Grzegorz MUTKE

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok.

1. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Katowice  w  sprawie  uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.

2. Opiniowanie projektu uchwały rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Katowice na 2016 rok.

3. Opiniowanie  Programu  zadań  społecznych  i  gospodarczych  miasta  Katowice  na  rok
2016.

4. Rejonizacja  i  analiza  wstrząsów  górotworu  występujących  w  mieście  Katowice.
Możliwości  rozbudowy  miejskiego  systemu  rejestracji  wstrząsów  przy  współpracy
z Głównym Instytutem Górnictwa.
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5. Przyjęcie planu pracy Komisji Górniczej na rok 2016. 
6. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
7. Wolne wnioski.

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. 
    
Radni, jednogłośnie – 5 głosów „za” przyjęli proponowany porządek posiedzenia, bez uwag.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował zebranych, że projekt protokołu Nr
10/15 z  posiedzenia  Komisji  Górniczej  w  dniu  9.11.2015 r.  jest  dostępny w Prezydium Komisji
Górniczej.

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt
protokołu pod głosowanie. 

Protokół Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 9.11.2015 r. został przyjęty jednogłośnie
– 5 głosów „za”, bez uwag.

Ad. 3. Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do: projektu
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016r.

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA omówiła projekt budżetu miasta Katowice na
2016  rok.  Pani  Skarbnik  podkreśliła,  że  łączna  kwota  planowanych  dochodów  budżetu  miasta
Katowice na 2016 rok ustalona została w wysokości 1.693.927.383 zł w tym: dochody bieżące –
1.491.197.558 zł, dochody majątkowe zaś 202.729.825 zł.  Planowana kwota wydatków budżetu
miasta Katowice na 2016 rok wynosi 1.809.819.890 zł w tym: wydatki bieżące – 1.422.781.550 zł, a
wydatki majątkowe – 387.038.340 zł. Pani Skarbnik zwróciła również uwagę na planowany deficyt
budżetu miasta Katowice ustalony na dzień 31 grudnia 2016 roku na kwotę 115.892.507 zł oraz
kształtowanie się nadwyżki operacyjnej. Następnie Pani Skarbnik szczegółowo scharakteryzowała
budżet  miasta  Katowice  w  Dziale  100  Górnictwo  i  kopalnictwo  będącym  przedmiotem
zainteresowania Komisji  zarówno w zakresie dochodów, które obejmują wpływy z tytułu opłaty
eksploatacyjnej w wysokości 9.800.000 zł, jak również wydatków w wysokości 24.000 zł, na które
składają  się  zakupy  usług  związanych  z  funkcjonowaniem  systemu  kontrolno  –  pomiarowego
zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki. 
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Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do projektu
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ka-
towice na lata 2016-2035. 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową
miasta Katowice na lata 2016 – 2035 szczegółowo omawiając przyjęte ogólne założenia do WPF
miasta. Pani Skarbnik podkreśliła, że brany pod uwagę rok bazowy 2016 jest spójny z planowanym
na 2016 budżetem miasta Katowice. Ponadto Pani Skarbnik nadmieniła,że w WPF od 2017, 2018 
i 2019 r. planuje się zaciągnięcie dodatkowego kredytu, prawdopodobnie z EBI. Wspomniana kwota
kredytu będzie stanowiła wkład własny do projektów umożliwiających pozyskiwanie środków unij-
nych. Następnie Pani Skarbnik wspomniała, że Katowice uczestniczą w organizowanym przez EBI
pakiecie pomocy miastom Górnego Śląska który również jest szansą do pozyskania przez Katowice
dodatkowych środków unijnych w latach 2014-2020. Pani Skarbnik wspomniała,że okres najwięk-
szych zobowiązań Katowic z tytułu zaciągniętych kredytów będzie przypadał na lata 2019-2020 i
lata 2023-2024. W związku z tym na ten okres planuje się generowanie nadwyżki budżetowej w
celu spłaty rat kapitałowych. Projekcje po stronie wykonania wskaźników w zakresie nadwyżki ope-
racyjnej nie są dla Katowic zadowalające, ponieważ nadwyżka operacyjna jest coraz niższa,co jest
wynikiem m.in. spadku udziału PIT generowanego w Katowicach w stosunku do udziału PIT-u gene-
rowanego przez wszystkie samorządy w Polsce. Niepokojący dla Katowic wydaje się spadek liczby
mieszkańców i proces starzenia się społeczeństwa, w tym spadek mieszkańców pracujących, co po-
woduje znaczne zmniejszenie dochodów z PIT. Pani Skarbnik nadmieniła, że Katowice robią wszyst-
ko, żeby te trendy demograficzne odwrócić. Podsumowując Pani Skarbnik, zaznaczyła, że Katowice
czeka dość duże obciążenie z tytułu kredytów zaciągniętych i planowanych oraz sytuacji demogra-
ficznej oraz oceniła sytuację miasta, jako bezpieczną.

Radny Jacek PIWOWARCZUK zapytał o dochody Straży Miejskiej z tytułu mandatów.

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta Kamińska odpowiedziała, że w budżecie miasta Katowice
na  2016  rok  znajduje  się  pozycja:  dochody  uzyskiwane  z  grzywien,  mandatów  i  innych  kar
pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 960.000 zł.

Wobec barku dalszych pytań i  uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji  poddał
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata
2016 – 2035 pod głosowanie.

Komisja  Górnicza  po  zapoznaniu  się  z  projektem  uchwały  Rady  Miasta  Katowice
w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035,
w głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosy „wstrzymujące się” - pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W kolejności Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia bu-
dżetu miasta Katowice na 2016 rok.

Komisja  Górnicza  po  zapoznaniu  się  z  projektem  uchwały  Rady  Miasta  Katowice
w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  Katowice  na  2016  rok,  w  głosowaniu:  4  głosy  „za”,
0 głosów „przeciw” przy 3 głosy „wstrzymujące się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
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Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie Programu
zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2016.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś wyjaśniła, że Program zadań społecznych
i gospodarczych miasta Katowice na 2016 rok jest opracowaniem zawierającym szczegółowy wykaz
zadań remontowo-inwestycyjnych przewidzianych w uchwale budżetowej na 2016 rok dla miasta
Katowice.  Program,  został  podzielony  na  części:  zadania  i  zakupy  inwestycyjne,  remonty  oraz
wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych. Pani Naczelnik nadmieniła, że w
2016 roku na wydatki  przewiduje się przeznaczyć łącznie kwotę w wysokości  431.961.407 zł,  z
czego  na  wydatki  majątkowe  387.038.340  zł,  a  na  wydatki  remontowe  44.923.067  zł.  Pani
Naczelnik nadmieniła, że Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2016 rok
jest spójny z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej oraz zapisami Strategii. Ponadto Pani
Naczelnik  zaznaczyła,  że  wśród  zaplanowanych  w  programie  wydatków  nie  ma  wydatków
związanych z obszarem górnictwa.

Radny  Józef  ZAWADZKI zapytał,  czy  w  Programie  zadań  społecznych  i  gospodarczych  miasta
Katowice  na  2016  rok  zostały  przewidziane  środki  finansowe  na  opiekę  nad  pomnikiem,
upamiętniającym górników, którzy zginęli w katastrofie na kopalni KLEOFAS w 1896 roku.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś odpowiedziała, że w Programie zadań
społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2016 rok zostały przewidziane środki w wysokości
115.390 zł na remont grobu górników, którzy zginęli w katastrofie na kopalni KLEOFAS w 1896 roku.

Przewodniczący  Komisji  Pan  Witold  WITKOWICZ zasugerował  rozważenie  możliwości
wprowadzenia  w  Programie  zadań  społecznych  i  gospodarczych  miasta  Katowice  na  2017  rok
kategorii  zadań ogólnomiejskich, gdyż obecna metodologia ujmowania wydatków o charakterze
ogólnomiejskim w poszczególnych dzielnicach wpływa na wysokość wydatków na poszczególnego
mieszkańca w dzielnicach.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  Pani  Katarzyna  Staś przyjęła  wniosek  Przewodniczącego
Komisji  Górniczej.  Pani  Naczelnik  zaznaczyła,  że  w chwili  obecnej  w  zestawieniu  dzielnicowym
Programu  zadań  społecznych  i  gospodarczych  miasta  Katowice  na  2016  rok  istnieje  kategoria:
inwestycje  ogólnomiejskie  i  remonty  ogólnomiejskie,  w  której  umieszczane  są  zadania,  co  do
których w momencie sporządzania projektu budżetu trudno jest  powiedzieć w jakiej  lokalizacji
będzie dana inwestycja realizowana. Pani Naczelnik przyznała, że rzeczywiście wprowadzenie takiej
kategorii wydaje się być uzasadnione.

Radny  Józef  ZAWADZKI zapytał,  czy  Program  zadań  społecznych  i  gospodarczych  na  2016  rok
przewiduje przyznanie środków finansowych na Klub Sportowy Rozwój Katowice.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś wyjaśniła, że Program zadań społecznych
i gospodarczych na 2016 rok w części związanej z wydatkami inwestycyjnymi i remontowymi, nie
przewiduje zadań inwestycyjnych na terenach zajmowanych przez Klub Sportowy Rozwój Katowice.
Pani  Naczelnik  wspomniała,  że  w  Programie  zadań  społecznych  i  gospodarczych  na  2016  rok
przewiduje  się  środki  w  wysokości  350.000  zł  na  proces  przygotowania  inwestycyjnego  i
dopracowania  dokumentacji  projektowej  dla  hali  sportowej  przy  Zespole  Szkół  nr  2  przy  ul.
Mikołowskiej.
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Skarbnik Miasta Katowice Danuta Kamińska nadmieniła, że projekt budżetu miasta Katowice na
2016 rok przewiduje środki finansowe w wysokości 1.450.000zł na szkolenie dzieci i młodzieży w
dziedzinie sporu i rekreacji oraz 5.440.000 zł na wspieranie rozwoju sportu.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś uzupełniła swoją wypowiedź, podając, że
kwota w wysokości 475.400zł to środki przeznaczone na przygotowanie procesu inwestycyjnego,
opracowanie dokumentacji projektowej i ewentualne rozpoczęcie budowy hali sportowej.

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta Kamińska uzupełniła, że w stosunku do 2015r. wydatki na
zadania w zakresie kultury fizycznej wzrosną o 25%. W 2015 roku były to wydatki w wysokości
6.801.406 zł, natomiast w 2016r. 10.694.682 zł.

Wobec  barku  dalszych  pytań  ze  strony  Państwa  radnych  Przewodniczący  Komisji  Pan  Witold
Witkowicz  poddał Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2016 rok pod
głosowanie.

Komisja  Górnicza po zapoznaniu się  z  Programem zadań społecznych i  gospodarczych miasta
Katowice  na  2016  rok,  w  głosowaniu:  4  głosy  „za”,  0  głosów  „przeciw”  przy  3  głosach
„wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy Program.

Ad. 4. Rejonizacja i analiza wstrząsów górotworu występujących w mieście Katowice. Możliwości
rozbudowy miejskiego systemu rejestracji wstrząsów przy współpracy z Głównym Instytu-
tem Górnictwa.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z próbą o przedstawienie informacji
będącej przedmiotem obrad Komisji. 

Profesor  Głównego  Instytutu  Górnictwa  Pan  Grzegorz  MUTKE  przedstawił  informację  będącą
przedmiotem obrad Komisji oraz podkreślił, że Główny Instytut Górnictwa od wielu lat współpracu-
je z Urzędem Miasta Katowice w obszarze monitorowania wstrząsów . Pan Profesor nadmienił, że
w posiadaniu Urzędu Miasta jest stacja monitoringowa, zlokalizowana w obszarze mocno podda-
wanym wstrząsom. Ponadto Katowice objęte są dwoma stanowiskami pomiarowymi. Pan Profesor
zaznaczył, że informacja o wszystkich najsilniejszych wstrząsach górniczych udostępniona jest na
stronie internetowej. Zdaniem Pana Profesora nie ma potrzeby inwestowania w rozbudowę miej-
skiego systemu kontrolno-pomiarowego.

Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina Frolik nadmieniła, że współpraca z Głównym In-
stytutem Górnictwa trwa od 16 lat i układa się bardzo dobrze. Pani Kierownik poinformowała, że
pracownik Biura Geologii i Górnictwa zajmuje się rejestratorem wstrząsów, dozoruje go i prowadzi
miejski rejestr wstrząsów. Ponadto Pani Kierownik zwróciła uwagę,że również kopalnie przesyłają
do Biura Geologii  i  Górnictwa informacje o wszystkich wstrząsach wysokoenergetycznych, które
maja miejsce na terenie Katowic. Pani Kierownik poinformowała, że nie ma potrzeby zakupu i in-
stalowania dodatkowego rejestratora ze środków miasta,  ponieważ Katowicki  Holding Węglowy
dysponuje swoimi rejestratorami, które w każdej chwili może przenieść do innej lokalizacji.
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Radny Marek CHMIELIŃSKI,  mając na uwadze współpracę z Katowickim Holdingiem Węglowym
S.A. w zakresie monitorowania wstrząsów i w związku z odczuwalnymi na terenie Katowic wstrzą-
sami generowanymi przez kopalnie nie należące do Katowickiego Holdingu Węglowego zapytał o
ewentualne zagrożenia i niebezpieczeństwo z nimi związane. Ponadto Radny zapytał o ewentualne
działania i możliwość podjęcia współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. w zakresie do-
konywania pomiaru wstrząsów nie tylko związanych z działalnością kopalni należących do Holdin-
gu, ale również wstrząsów odczuwalnych w Katowicach, a generowanych w wyniku działalności in-
nych kopalni np. JANINA Libiąż i ZIEMOWIT Lędziny.

Profesor Głównego Instytutu Górnictwa Pan Grzegorz MUTKE wyjaśnił, że wszystkie pojawiające
się wstrząsy, również te pochodzące z kopalni oddalonych od Katowic są rejestrowane przez sieć re-
gionalną. Zdaniem Pana Profesora wstrząsy pochodzące z Kopalni JANINA Libiąż lub Kopalni ZIEMO-
WIT Lędziny są odczuwalne w Katowicach, jednak nie na poziomie szkodliwości.

Radny Józef ZAWADZKI zapytał o wstrząsy w dzielnicy Murcki.

Kierownik Biura Geologi i Górnictwa Pani Halina Frolik wyjaśniła, że na wstrząsy w dzielnicy Murc-
ki w chwili obecnej ma wpływ działalność Kopalni Murcki – Staszic.

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. 5. Przyjęcie planu pracy Komisji     Górniczej na 2016 rok.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zapytał czy są jakieś uwagi do projektu planu pra-
cy Komisji Górniczej na 2016 rok.

Radny Aleksander USZOK zaproponował uzupełnienie planu pracy Komisji Górniczej na 2016 rok o
następujący temat: Informacja o możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych będą-
cych w posiadaniu KHW S.A. ewentualnie o perspektywie przejęcia ich przez miasto. Zasugerował,
żeby temat ten pojawił się na czerwcowym posiedzeniu Komisji Górniczej.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował, że nie ma żadnych przeciwwska-
zań, aby taki temat znalazł się w planie pracy Komisji Górniczej na 2016 rok i poprosił o ponowne
sformułowanie tematu, w celu przyjęcia go w głosowaniu oraz wprowadzenia do planu. 

Radny Aleksander USZOK ponownie sformułował następujący temat: Informacja o możliwości za-
gospodarowania terenów poprzemysłowych będących w posiadaniu KHW S.A i SRK S.A.
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Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ wobec propozycji rozszerzenia tematu o informa-
cje na temat terenów poprzemysłowych będących w posiadaniu SRK S.A. zaproponował, żeby te-
mat ten został wprowadzony w listopadowym planie pracy Komisji Górniczej.

Wobec braku dalszych propozycji ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji Pan Witold
WITKOWICZ poddał wniosek radnego Aleksandra USZOKA pod głosowanie.

Wniosek radnego Aleksandra USZOKA został przyjęty jednogłośnie – 7 głosów „za”.

Wobec  braku  dalszych  pytań  i  uwag  ze  strony  Państwa  Radnych,  Przewodniczący  Komisji  Pan
Witold WITKOWICZ poddał projekt planu pracy Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice na 2016
rok wraz z poprawkami pod głosowanie.

Radni, jednogłośnie – 7 głosów „za”- przyjęli plan pracy Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice
na 2016 rok. 

Ad. 6. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie Komi-
sji nie wpłynęła dodatkowa korespondencja. 

Ad. 7. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zapytał czy Państwo radni mają jeszcze jakieś py-
tania lub wnioski.

Wobec  braku  zgłoszeń w tym  punkcie  porządku posiedzenia  Pan  Przewodniczący  stwierdził,  iż
porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany. 

Ad. 8. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący  Komisji  Pan  Witold  WITKOWICZ  podziękował  zebranym  za  udział
w posiedzeniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała 

Alicja MAZUR

Przewodniczący Komisji Górniczej

Witold WITKOWICZ
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