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BRM.0012.9.4.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Górniczej  

 

 

Data posiedzenia: 13.04.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 209.  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:45 

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. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA 

3. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ  

4. Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman OLSZEWSKI 

5. Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara LAMPART 

6. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 

7. Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK 

8. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Joanna LUBOSIK 

9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach Pan Janusz JAWOROWSKI 

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

11. Główny Inżynier do spraw Szkód Górniczych Pani Alina BUBIK 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej 

 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

3. Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 

2014 rok: 

 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 

i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego miasto pełni 

funkcję organu tworzącego za 2014 rok. 

 Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 

lata 2014 - 2035 za 2014 rok. 

 Informacja uzupełniająca do „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 

rok”. 
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 Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku 

budżetowego 2014. 

 Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok. 

 Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Sprawozdania 

z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice 

w 2014 roku". 
 

4. Rodzaje zabezpieczeń budynków przed wpływami związanymi z eksploatacją górniczą, 

jakie ujęte muszą zostać w dokumentach w związku z wydaniem pozwolenia na budowę. 

Nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń przed szkodami górniczymi w wznoszonych 

budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz innych obiektach zgodnie 

z otrzymanym pozwoleniem. 
 

5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 
 

5.1. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 16.03.2015 r. w sprawie podjęcia tematu 

działalności Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych na forum 

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i ewentualne wsparcie dla działalności w tym 

zakresie. 
 

5.2. Wniosek Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach o zmianę koncesji nr 

137/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. udzielonej Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A. 

na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Mysłowice". 
 

6. Wolne wnioski. 
 

7. 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 – 5 głosów „za” przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował zebranych, że projekt 

protokołu Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 16.03.2015 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 3/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 16.03.2015 r. został przyjęty jednogłośnie 

– 5 głosów „za”. 

 

Ad. 3. Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice 

za 2014 rok. 

 

http://www.katowice.eu/
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Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA zwróciła uwagę na fakt, że przyjęty przez 

Radę Miasta Katowice budżet miasta Katowice na rok 2014 w ciągu roku ulegał wielokrotnie 

zmianom, których dokonywano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W wyniku 

wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu planowane dochody ogółem zwiększono 

w stosunku do planu na 1 stycznia 2014 r. o 4,5% i wykonane zostały w kwocie 1.615.551.147,47 

zł, co stanowi 95,8% planu po zmianach. Planowane wydatki ogółem zwiększono w stosunku do 

planu na 1 stycznia 2014 r. o 5,9% zrealizowano w wysokości 1.852.696.315,50 zł, co stanowi 

93,1% planu po zmianach. Nadwyżka operacyjna w 2014 r. osiągnięta została w wysokości 

184.372.113 zł, co stanowi 180,8% planu wynoszącego 101.997.495 zł. Zrealizowana nadwyżka 

operacyjna za 2014 rok była wyższa od założonej w planie po zmianach o 82.374.618 zł i wyższa 

od wykonania za 2013 rok o 36.755.977 zł tj. o 25%. Ujemna różnica pomiędzy osiągniętymi 

dochodami, a zrealizowanymi wydatkami wyniosła /-/237.145.168 zł i była wyższa od 

zrealizowanego wyniku w 2013 roku o 114.939.409 zł. Następnie Pani Skarbnik szczegółowo 

omówiła realizację budżetu miasta Katowice w 2014 roku w zakresie będącym przedmiotem 

zainteresowania Komisji Górniczej. W zakres ten wchodzi Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo. 

Pani Skarbnik przedstawiła realizację dochodów przyjętych do budżetu w ww. dziale, a następnie 

realizację wydatków w powyższym zakresie.    

  

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ stwierdził, że cieszy fakt, że ostrożne 

prognozy się sprawdziły i miasto otrzymało pozytywne oceny agencji ratingowych, co 

w dzisiejszych czasach jest niezwykle cenne dla finansów samorządów.    

 

Wobec barku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta Katowice za 2014 rok pod głosowanie. 

 

Komisja Górnicza po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice 

za 2014 rok, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

 

W kolejności Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych 

miasta Katowice w 2014 rok”. 

 

Komisja Górnicza po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych 

i gospodarczych miasta Katowice w 2014 rok”, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 4. Rodzaje zabezpieczeń budynków przed wpływami związanymi z eksploatacją górniczą, 

jakie ujęte muszą zostać w dokumentach w związku z wydaniem pozwolenia na 

budowę. Nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń przed szkodami górniczymi we 

wznoszonych budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz innych obiektach 

zgodnie z otrzymanym pozwoleniem. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
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informacji w zakresie rodzajów zabezpieczeń budynków przed wpływami związanymi 

z eksploatacją górniczą, jakie ujęte muszą zostać w dokumentach w związku z wydaniem 

pozwolenia na budowę. Nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń przed szkodami górniczymi we 

wznoszonych budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz innych obiektach zgodnie 

z otrzymanym pozwoleniem. 

 

Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman OLSZEWSKI przedstawił zebranym 

szczegółową informację dotyczącą ww. zaganiania.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ stwierdził, że miasto Katowice nie jest 

w 100% pokryte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Pan Przewodniczący 

zapytał czy to nie utrudnia pracy Wydziałowi Budownictwa? 

 

Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman OLSZEWSKI stwierdził, że miasto pokryte jest 

planami w około 30%, co oznacza z góry zadekretowany sposób zabezpieczeń. Jeśli miasto uzgodni 

plan zagospodarowania to on obowiązuje. Plany są długoterminowe tymczasem na przestrzeni lat 

zmieniają się warunki górnicze i prowadzona eksploatacja. Projektanci do projektowania uzyskują 

nowe opinie. Pan Naczelnik dodał, że na terenach gdzie planu nie ma to Wydział Budownictwa 

występuje i otrzymuje uzgodnienia w formie postanowień od Okręgowego Urzędu Górniczego. 

Rzeczone uzgodnienia są dokumentem wiążącym zarówno projektanta jak i Urząd.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zapytał czy nie wygodniej, zatem by było 

pokryć większą część miasta planem? 

 

Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman OLSZEWSKI stwierdził, że jest to błąd 

ustawowy by żądać pokrycia miasta planami w skali 1:1000. Nie jest to bowiem wygodne ani dla 

władz miasta ani dla inwestorów. Sytuacja na rynku jest dynamiczna. Inwestorzy dziś chcą 

w danym rejonie budować mieszkaniówkę jurto hotele w zależności od oczekiwań rynku. 

Klasycznym przykładem jest Huta Baildon, gdzie jest już po raz czwarty robiony plan zawsze pod 

nadzorem albo syndyka albo obecnego właściciela. Po roku okazuje się, że ten plan jest mało 

przydatny. Niewiele miast w Polsce jest pokryte planami w 100%. W Katowicach przez ostatnie 

kilka lat więcej decyzji jest wydawanych w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy niż w oparciu 

o plan. Plan jest sporządzany dla obszarów zurbanizowanych gdzie nie ma takiej dynamiki 

inwestowania. Szczegółowe zapisy planu utrudniają bowiem działania projektantom. Pan Naczelnik 

omówił jak to wyglądała w praktyce na przykładzie Podlesia i Zarzecza. Każda niezgodność 

z planem jest zmiana istotną i niemożliwą do wprowadzenia bez zmiany planu. Pan Naczelnik 

zauważył, że gdyby były plany to byłaby szansa na koncentrację budownictwa na to, że to 

budownictwo nie będzie „rozwlekane”. Wiąże się to bowiem z budową kosztownej infrastruktury 

co w konsekwencji podraża budownictwo. Pan Naczelnik stwierdził, że jak się ukaże kodeks 

budowlany to wówczas dowiemy się jakie będą nowe zasady planowania. 

                 

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. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 

 

Ad. 5.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ przedstawił zebranym odpowiedź na 
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wniosek Komisji z dnia 16.03.2015 r. w sprawie podjęcia tematu działalności Innowacyjnego 

Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych na forum Górnośląskiego Związku 

Metropolitalnego i ewentualne wsparcie dla działalności w tym zakresie. 

 

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

 

Ad. 5.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wniosku Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach o zmianę koncesji nr 137/94 

z dnia 26 sierpnia 1994 r. udzielonej Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A. na wydobywanie 

węgla kamiennego ze złoża "Mysłowice". 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że KHW S.A. w związku ze zmianą ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego zamierza zbyć zgodnie z art. 8a ww. ustawy oznaczoną część zakładu tzn. Ruch 

Mysłowice według wniosku koncesyjnego. Wniosek Holdingu stanowi o zmniejszeniu zakresu 

obowiązywania koncesji zamknięciu szybu Łokietek. Działania zmierzają do zbycia tego zakładu 

do SRK w celu przeprowadzenia dalszej likwidacji. Projektowana zmiana spowoduje, że na terenie 

miasta Katowice nie będzie terenu górniczego. Nowe granice obszaru i terenu górniczego 

ograniczać się będą do miasta Mysłowice. Pan Dyrektor podkreślił, że w rejonie tym już od 40 lat 

nie jest prowadzona eksploatacja. Ostatnie szkody górnicze zostały zgłoszone w gminie Mysłowice 

w latach ’80 i usunięte. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych wniosków o naprawę i nie prowadzi się 

żadnych postępowań sądowych odnośnie szkód górniczych.       

 

Radny Jacek PIWOWARCZUK porosił o przedstawienie sytuacji w KWK "Murcki – Staszic" 

Ruch Boże Dary. Czy Ruch ten również zostanie włączony do wspominanego programu? 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami planowane jest wygaszenie wydobycia 

w przynoszącym największe straty ruchu Boże Dary i przekazanie go do Spółki Restrukturyzacji 

Kopalń. Po przekazaniu go do Spółki ruch ten mógłby uzyskać pomoc rządową na ewentualne 

dalsze posunięcia. Działania te odbyłyby się również w oparciu o wspomniany art. 8a który stanowi 

Przedsiębiorstwo górnicze może przed dniem 1 stycznia 2016 r. zbyć nieodpłatnie na rzecz 

przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1, kopalnię, zakład górniczy lub jego oznaczoną 

część, prowadzące wydobycie węgla kamiennego lub roboty górnicze, w celu przeprowadzenia ich 

likwidacji. Pan Dyrektor podkreślił, że ustawa była tworzona pod kątem ratowania Kompanii 

Węglowej, ale jest również wykorzystywana przez KHW S.A. 

 

Radny Józef ZAWADZKI zapytał czy ta Kopalnia musi zostać zlikwidowana, pomimo że tam 

znajdują się jeszcze pokłady węgla. Pan radny zapytał również, co będzie z jej pracownikami? 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że teren Katowic jest cały nad złożem. Występują tu bowiem duże pokłady węgla 

pozostawione w rejonie ścisłego śródmieścia. Decyzje w zakresie ruchu Boże Dary determinuje 

czynnik ekonomiczny. Nie chcemy zdegradować tej infrastruktury, dlatego też idziemy w kierunku 

realizacji art. 8a czyli zbycia do SRK. Pan Dyrektor podkreślił, że zgodnie z zapisami art. 8a ust 4    

Przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, może zbyć zakład górniczy lub jego oznaczoną 

część nabytą w trybie określonym w ust. 1. Zatem SRK jeśli pojawi się potencjalny inwestor 

zawsze może ten zakład górniczy sprzedać. Pan Dyrektor zaznaczył, że wszystkich zatrudnionych 
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w Bożych Darach pracowników miałyby przejąć pozostałe kopalnie spółki. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ stwierdził, że Komisja musi wydać opinię 

w zakresie przedmiotowego wniosku. Zatem Pan Przewodniczący zaproponował by stanowisko 

Komisji brzmiało, że Komisja nie wnosi uwag do przedmiotowego wniosku. 

 

Radni w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się” 

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

 

Komisja Górnicza po zapoznaniu się z wnioskiem Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

w Katowicach o zmianę koncesji nr 137/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. udzielonej Katowickiemu 

Holdingowi Węglowemu S.A. na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Mysłowice” nie 

wnosi uwag do przedstawionego wniosku. 

 

Ad. 6. Wolne wnioski. 

 

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 

 


