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BRM.0012.9.1.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 1/15 z posiedzenia Komisji Górniczej  

 

 

Data posiedzenia: 12.01.2015 r.  

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

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 5 radnych (na 6 ogółem).  

 

Radni nieobecni: 

 

1. Józef ZAWADZKI 

 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA 

2. Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK 

3. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 

4. Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara LAMPART 

5. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 

6. Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK 

7. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Joanna LUBOSIK 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej 

 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2015 rok i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej: 

 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.  
 

 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2015 rok. 
 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Program zadań społecznych 

i gospodarczych miasta Katowice na rok 2015”.  
 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Górniczej na 2015 rok. 
 

4. Korespondencja i komunikaty. 
 

5. Wolne wnioski. 
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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 - 5 głosów „za” - przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2. Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2015 rok i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do 

projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Katowice na lata 2015-2035. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ przedstawiła Wieloletnią 

Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2015 – 2035 szczegółowo omawiając przyjęte ogólne 

założenia do WPF miasta. Następnie Pani Naczelnik scharakteryzowała założenia do projektu WPF 

latach 2015-2018 oraz 2019-2035 tj. do czasu spłaty zobowiązań Miasta. Pani Naczelnik omówiła 

również prognozę długu na koniec 2015 roku i lata następne podkreślając, że miasto poddawane 

jest corocznej ocenie wiarygodności finansowej przez firmę ratingową. Perspektywa raitingów 

miasta jest stabilna. Katowice utrzymują dobre wyniki operacyjne, ponieważ miasto ma dużą 

elastyczność zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do 

projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 

rok.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ omówiła projekt budżetu 

miasta Katowice na 2015 rok. Pani Naczelnik podkreśliła, że łączna kwota planowanych dochodów 

budżetu miasta Katowice na 2015 rok ustalona została w wysokości 1.549.920.066 zł w tym: 

dochody bieżące - 1.436.694.293 zł, dochody majątkowe zaś 113.225.773 zł. Planowana kwota 

wydatków budżetu miasta Katowice na 2015 rok wynosi 1.730.768.231 zł w tym: wydatki bieżące - 

1.380.485.724 zł, a wydatki majątkowe – 350.282.507 zł. Pani Naczelnik zwróciła również uwagę 

na planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalony na dzień 31 grudnia 2015 roku na kwotę 

180.848.165 zł oraz kształtowanie się nadwyżki operacyjnej. Następnie Pani Naczelnik 

szczegółowo scharakteryzowała budżet miasta Katowice w Dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo 

będącym przedmiotem zainteresowania Komisji zarówno w zakresie dochodów, które obejmują 

wpływy z tytułu szkód górniczych od KWK „Murcki - Staszic” jak również wydatków, na które 

składają się zakupy usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno – pomiarowego 

zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki.   

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zapytał jak kształtowały się wpływy 

z opłaty eksploatacyjnej na przestrzeni ostatnich lat.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że w 2010 roku 
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kwota ta kształtowała się na poziomie 9.097.000 zł, 2011 roku było to 8.500.000 zł, w 2012 roku 

około 6.000.000 zł, w 2013 roku około 8.000.000 zł, w 2014 roku to było 9.800.000 zł. Rok 2013 

był jednak specyficznym, ponieważ została dokonana zmiana systemu rozliczania. Poprzednio był 

to system kwartalny w 2013 roku ustawodawca zmienił system rozliczania na półroczny. Na rok 

2015 zaplanowana została kwota 8.200.000 zł.  

 

Radny Jacek PIWOWARCZUK zapytał, jakie obecna sytuacja finansowa Kompanii Węglowej 

S.A., która swoją siedzibę ma w Katowicach, może mieć skutki dla budżetu miasta.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że jednym ze 

źródeł dochodów budżetu miasta jest CIT. Jednak miasto ma tylko udział procentowy w tym 

podatku. Przedsiębiorstwo płaci CIT, jeśli osiąga zyski. Zatem wysokość opłat zależy to od wyniku 

finansowego podmiotu. Jeśli firma jest zarejestrowana na terenie miasta lub ma na jego terenie 

oddział to odpowiedni udział procentowy z podatku CIT przekazywany jest miastu przez Urzędy 

Skarbowe.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ stwierdził, że w tej sytuacji większym 

problemem byłby spadek wpływów z podatku PIT, zatem z poszczególnych pensji górniczych. 

Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do projektu uchwały Rady 

Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta 

Katowice na rok 2015”.  

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że „Program zadań 

społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2015 rok” jest opracowaniem zawierającym 

szczegółowy wykaz zadań remontowo-inwestycyjnych przewidzianych w uchwale budżetowej na 

2015 rok dla Miasta Katowice. Program, został podzielony na części: zadania i zakupy 

inwestycyjne, remonty oraz wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych. 

Każda z części zawiera szczegółowy wykaz zadań rzeczowych oraz zestawienie planowanych 

wydatków według działów. Wszystkie wymienione zadania opisano z uwzględnieniem podziału na 

zadania gminy, powiatu i zlecone. Dodatkowo w niniejszym opracowaniu znajdują się tabele 

zawierające projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok. 

Następnie Pani Naczelnik omówiła najważniejsze i największe zadania inwestycyjne ujęte 

w „Programie (…)”. 

 

Radny Aleksander USZOK poprosił o przybliżenie kwestii planowanych inwestycji na terenie 

Huty Metali Nieżelaznych w Szopienicach. Pan radny zwrócił szczególną uwagę na brak zapisów 

dotyczących realizacji drogi i parkingów w rejonie Walcownia cynku byłej Huty.  

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że w roku 2015 nie ma 

takiej inwestycji, jako inwestycji miejskiej. Na terenach Huty Metali Nieżelaznych miasto 

realizowało drogę tj. ul. Ks. mjr. Woźniaka z poprzednich funduszy na restrukturyzację sektora 

górniczego. Do realizacji pozostało około 100 m tej drogi by wpiąć ją do układu ul. Krakowskiej. 

Miasto współpracuje z likwidatorem HMN w Szopienicach w kwestii przejęcia tego terenu. Po jego 

przejęciu będzie możliwe dokończenie wspomnianego układu komunikacyjnego. 

 

Radny Tomasz ROKICKI stwierdził, że na dzień dzisiejszy ul. Ks. mjr. Woźniaka jest ulica ślepą. 

Pan radny zapytał czy po połączeniu jej z ul. Krakowską nastąpi zmiana organizacji ruchu na tej 

ulicy?   

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że obecnie nie ma tam 
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urządzonej drogi publicznej. Po wykonaniu tego brakującego odcinka drogi jest możliwe ponowne 

przeanalizowanie organizacji ruchu drogowego w tym rejonie i wskazanie takiej organizacji, która 

będzie najwygodniejsza dla wszystkich użytkowników. 

      

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował zebranych, że do 

wiadomości Komisji wpłynęły pozytywne opinie IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach o:   

 przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały budżetowej na 2015 

rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, 

 możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok 

Miasta Katowice, 

 przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2015-2035. 

 

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 

2015 – 2035 pod głosowanie. 

 

Komisja Górnicza po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035, 

w głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

W kolejności Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta Katowice na 2015 rok. 

 

Komisja Górnicza po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok, w głosowaniu: 4 głosy „za”, 

0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” - pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ostatnim z opiniowanych przez Komisję w tym punkcie porządku obrad projektów był projekt uchwały 

Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta 

Katowice na 2015 rok”. 

 

Komisja Górnicza po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 

rok”, w głosowaniu: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Górniczej na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ przypomniał, że projekt ramowego planu 

pracy Komisji został Panom radnym przesłany. Wobec powyższego Pan Przewodniczący zapytał 

czy są jakieś uwagi do niniejszego projektu?   

 

Radny Marek CHMIELIŃSKI zaproponował, by majowy temat „Informacja Katowickiego 

Holdingu Węglowego dotycząca prowadzonej i projektowanej eksploatacji w rejonie dzielnicy 

Murcki, Brynów, Ligota i Panewniki. Metodyka eksploatacji i rodzaje stosowanych zabezpieczeń 

obiektów na powierzchni ograniczających wpływ eksploatacji podziemnej” uzupełnić o informacje 
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dotyczącą „lokowania odpadów kopalnianych na powierzchni” we wskazanych dzielnicach. Pan 

radny poprosił również o uzupełnienie tematu zaplanowanego na październikowe posiedzenie 

dotyczącego „Możliwości zagospodarowania wyłączonych z ruchu terenów pokopalnianych miasta 

Katowice na przykładzie terenu po KWK „Kleofas” przy ul. Obroki w Katowicach” o zapis 

„wszystkich terenów pokopalnianych ze szczególnym uwzględnieniem terenu po KWK „Kleofas”. 

 

Radny Aleksander USZOK zwrócił uwagę na fakt, że nie ma w planie tematu dotyczącego 

rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Pan radny zaproponował, by do czerwcowego posiedzenia 

włączyć takie zagadnienie. W planie jest bowiem ujęty „Wpływ eksploatacji górniczej prowadzonej 

na terenie miasta Katowice na doliny rzeczne”. Zdaniem Pana Radnego można by ten temat 

potraktować szerzej.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zaproponował, by temat ten umieścić 

w październiku. Pan Przewodniczący podkreślił, że plan pracy jest przyjmowany uchwałą jednak 

istniej możliwość wprowadzania nowych tematów w zależności od potrzeb. Zatem zwrócił się 

z prośbą do Pana radnego o doprecyzowanie tego punktu i skorelowanie do z punktem 

zaplanowanym na październikowe posiedzenie.  

 

Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK zasugerowała, że jeśli będzie taka 

wola Komisji to proponowałaby przenieść temat dotyczący „Dalszej działalności 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” z lutego na marzec ze względu na fakt, że wymaga on zaproszenia 

i zaangażowania w przygotowanie dodatkowych podmiotów zewnętrznych. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zaproponował, by zgodnie z sugestią Pani 

Kierownik przesunąć punkt „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” na marzec, 

a punkt dotyczący „Problemów zgłaszanych przez społeczność lokalną dotyczące negatywnego 

wpływu eksploatacji górniczej prowadzonej pod obszarem miasta Katowice. Szacunkowa 

informacja dotycząca ilości zgłaszanych szkód górniczych w zasobach miasta” na luty. 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 2015 rok 

wraz z poprawkami pod głosowanie. 

 

Radni, jednogłośnie – 5 głosów „za”- przyjęli plan pracy Komisji Górniczej Rady Miasta 

Katowice na 2015 rok.  

 

Ad. 4. Korespondencja i komunikaty.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował, że na dziejesz posiedzenie 

Komisji nie wpłynęła dodatkowa korespondencja.  

 

Ad. 5. Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zapytał czy mają Panowie radni, strona 

prezydencka jeszcze jakieś pytania lub wnioski? 

 

Radny Tomasz ROKICKI stwierdził, że dużo mówi się o problemach Kompani Węglowej S.A. 
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Palny zamykania kopalń tej spółki nie dotyczą miasta Katowice. Jednak w ostatnim czasie pojawiła 

się informacja o planach wygaszania Ruchu Boże Dary stanowiącego część kopalni Murcki-Staszic 

należącej do KHW S.A. zatrudniającej około 1,8 tys. pracowników. Pan radny zapytał czy miasto 

Katowice zamierza wzorem miast, które odpowiedziały na propozycję zamykania Koplan 

Kompanii Węglowej S.A. zając jakieś stanowisko w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ stwierdził, że w tej sytuacji można na 

lutowe posiedzenie zaprosić przedstawicieli KHW S.A. i poprosić ich o przedstawienie informacji 

w tym zakresie. Pan Przewodniczący zauważył jednak, że na sierpniowym posiedzeniu jest 

„Informacja Katowickiego Holdingu Węglowego dotycząca zasobów przemysłowych 

i operatywnych węgla kamiennego pod terenami miasta Katowice. Kierunki eksploatacji 

i perspektywa dalszego istnienia kopalni na terenie miasta”.  

    

Radny Marek CHMIELIŃSKI stwierdził, że można do porządku lutowego posiedzenia włączyć 

„Informację na temat planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

w Katowicach”, by wszyscy mieli ogląd sytuacji. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ stwierdził, że do posiedzenia Komisji 

w miesiącu lutym zostaje włączony punkt „Informacja na temat planów ruchu kopalń 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach”.  

 

Wobec braku dalszych 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  

 

Witold WITKOWICZ 

 


