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BRM.0012.9.5.2016.AM

Protokół nr 5/2016 z posiedzenia Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice.

Data posiedzenia: 09.05.2016 r.
 
Miejsce posiedzenia: lasy  Nadleśnictwa  Katowice  (Leśnictwo  Wesoła.  Oddz.  45  Staw  „Górnik”;

Leśnictwo Czułów oddz. 203, 217, 219, 220)

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 11:10
Godzina zakończenia obrad Komisji: 15:00
 
Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Aleksander USZOK

Protokolant: Łukasz KOŹLIK 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 5 radnych (na 7 ogółem).

Radny nieobecny: Patrycja GROLIK, Witold WITKOWICZ

Goście obecni na posiedzeniu:

1. Pan Roman KUPKA – Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska,
2. Pani Halina FROLIK – Kierownik Biura Geologii i Górnictwa,
3. Pani Joanna LUBOSIK – Inspektor Biuro Geologii i Górnictwa,
4. Pan Adrian BROLL – Dyrektor Gł. Inż. Mierniczo-Geologiczny Kopalń KHW S.A.,
5. Pani Alina BUBIK - Główny Specjalista Gł. Inż. ds Szkód Górniczych KHW S.A.
6. Pani Monika Oleksowicz – Dział Szkód Górniczych KHW S.A.,
7. Pan Mirosław Badura - Główny Inżynier ds. Mierniczo – Geologicznych, Kierownik Działu

Mierniczego, Kierownik Działu Geologicznego KWK „Wieczorek”,
8. Pan  Franciszek  TOMANEK –  Główny  Specjalista  ds.  Szkód  Górniczych  KWK „Mysłowice-

Wesoła”,
9. Pan Janusz KAPUŚCIOK – Dział Mierniczo – Geologiczny KWK „Mysłowice-Wesoła”,
10. Pan Jacek SIWARSKI – PPUH Drobas II – Likwidacja szkód górniczych,
11. Pan Bolesław BOBRZYK – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice,
12. Pani  Alicja  SŁUCHOCKA  -  Specjalista  Służby  Leśnej  ds.  szkód  górniczych  i  lasów

niepaństwowych Nadleśnictwa Katowice,
13. Pan Grzegorz SKURCZAK – Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Katowice,
14. Pan Adrian OCHMANN – Leśniczy Leśnictwa Wesoła,
15. Pan Maciej DYBSKI – Leśniczy Leśnictwa Czułów,

Porządek obrad:

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacje  o  zmianach  w  środowisku  leśnym  na  terenie  Nadleśnictwa  Katowice
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spowodowanych eksploatacją górniczą.
4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.

4.1. Do  wiadomości:  Uchwała  III  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w  Katowicach  z  dnia  19  kwietnia  2016  r.,  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym  przez
Prezydenta  Miasta  Katowice  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  2015  rok  wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego.

5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

________________________________________________________________________________

Pkt. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjecie porządku obrad.

Pan  Aleksander  USZOK  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Górniczej powitał  zaproszonych
gości,  oraz  radnych obecnych na posiedzeniu,  po czym na podstawie listy  obecności  stwierdził
prawomocność  obrad  Komisji.  Następnie  przedstawił  zgromadzonym  proponowany  porządek
posiedzenia.

Radni,  członkowie  Komisji  Górniczej  przez  aklamacje,  bez  uwag  przyjęli  porządek  obrad
przedstawiony przez Wiceprzewodniczącego Komisji.

Pan Aleksander USZOK – Wiceprzewodniczący Komisji Górniczej,  zaznaczył, iż członkowie
Komisji  udadzą  się  w pierwszej  kolejności  na  teren  Leśnictwa  Wesoła,  gdzie  oczekują  na  nich
przedstawiciele Nadleśnictwa Kantowie oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Pkt.  3.  Informacje  o  zmianach  w  środowisku  leśnym  na  terenie  Nadleśnictwa  Katowice
spowodowanych eksploatacją górniczą.

Pan  Bolesław  BOBRZYK  –  Zastępca  Nadleśniczego  Nadleśnictwa  Katowice,  powitał
Państwa  Radnych  w  imieniu  Nadleśnictwa  Katowice  na  terenie  stawu  „Górnik”,  przy  osiedlu
Giszowiec.  Następnie  przedstawił  osoby  reprezentujące  Nadleśnictwo  Katowice,  oraz  osoby
z ramienia Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Jak zaznaczył Pan Nadleśniczy specyfiką naprawy szkód górniczych na terenach leśnych, jest
przywrócenie  stanu  sprzed  jej  wystąpienia,  do  czego  zobligują  odpowiednie  przepisy.  Czasami
jednak  jest  to  trudne,  ponieważ  w pewnych  miejscach,  gdzie  ta  szkoda  powstaje  i  trwa  wraz
z  postępem  eksploatacji  nierzadko  kilka  lat,  wykształcają  się  nowe  specyficzne  zbiorowiska
związane z wodą i wilgocią. Przyroda sama zagospodarowuje takie tereny, niekoniecznie pod kątem
leśnym,  jednak  muszą  być  one  przywrócone  jako  leśne.  Następnie  Pan  Nadleśniczy  poprosił
przedstawiciela  KWK  „Wieczorek”  o  przedstawienie  samej  szkody  i  toczącej  się  pod
przedmiotowym terenem eksploatacji.

Pan Mirosław Badura - Główny Inżynier ds. Mierniczo – Geologicznych, Kierownik Działu
Mierniczego,  Kierownik  Działu  Geologicznego  KWK  „Wieczorek” na  wstępie  zaznaczył,  iż
omawiany teren znajduje się w obszarze górniczym „Murcki-Staszic”, jednak KWK „Wieczorek” od
2010 roku rozpoczęła w tym rejonie eksploatację. Na przestrzeni ostatnich 6 lat, wyeksploatowano
w  tym  obszarze  6  ścian,  które  oddziaływały  na  rejon  stawu  „Górnik”.  Dwie  ściany  przeszły
bezpośrednio pod zbiornikiem, a ich front zatrzymał się ok 100 m od granicy stawu w kierunku

Strona 2 z 7



- PROJEKT -  

północnym przy Osiedlu Adama.
Obserwacje  geodezyjne  potwierdziły,  iż  eksploatacja  wywołała  w  południowym  rejonie

stawu obniżenia rzędu 2,8 m.
W rejonie tym KWK Wieczorek w najbliższym miesiącu zamierza eksploatować od strony

wschodniej w warstwie przyspągowej w pokładzie 510 ścianę 151 na wysokość 2,2 m w systemie
„na zawał”, a wpływy obejmą również część zbiornika. Bezpośrednio pod zbiornikiem nie będzie już
prowadzona eksploatacja, natomiast w III kwartale br. prowadzona będzie eksploatacja na zachód
od przedmiotowego zbiornika od strony Wesołej wzdłuż ul. Adama, ścianą zawałową na wysokość
4,5 m, z której wpływy obejmą zachodnią część przedmiotowego zbiornika.

Ściana  162,  która  obecnie  zakończyła  eksploatację  pod  omawianym  terenem,  była
wybierana na wysokość 3 m systemem „na zawał”, a wpływy najbardziej ujawniły się po stronie
południowej.

Kopalnia  na  przedmiotowym  terenie  wprowadziła  rozwiązania  mające  ograniczyć
negatywne skutki eksploatacji. W 2010 roku powstał projekt koncepcyjny zabezpieczenia stawu.
Projekt  ten zakładał  w pierwszym etapie  roboty  na  odpływie  w przedmiotowym stawie,  gdzie
odmulono i odtworzono 170 m bieżących cieku, oraz roboty na ujęciu „mnichu” zbiornika, gdzie
udrożniono  dwa  wyloty  rurowe  o  przekroju  Ø 1000  mm,  co  pozwoliło  swobodnie  regulować
poziom wody w stawie. Obecnie lustro wody przesunęło się bardziej na południe, stąd też trwające
rozmowy z Nadleśnictwem dotyczące ograniczenia dalszej ucieczki wody w kierunku południowym.

Pan Bolesław BOBRZYK – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice,  potwierdził, iż
temat dotyczący stawu „Górnik” będzie poruszany w ramach większego zagadnienia związanego ze
szkodami na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Katowice.  Obecnie zawarte jest  ok 130
ugód na naprawę szkód górniczych,  a  ich okres realizacji  jest  dosyć zróżnicowany,  gdyż szkody
często ujawniają się także po zaprzestaniu eksploatacji. Zadaniem Nadleśnictwa jest dopilnowanie,
aby wszystkie szkody górnicze zostały usunięte. 

Na terenie stawu górnik doszło obecnie do przechylenia powierzchni i odpłynięcia wody
w kierunku południowym, co powoduje zalewanie i obumieranie drzewostanu.

Pan Adrian OCHMANN – Leśniczy Leśnictwa Wesoła zaznaczył, że na omawianym terenie
są lasy mieszane występujące na żyznych siedliskach. Głównie występują tu drzewostany bukowe
i dębowe, a w dolinach rzecznych (zlewisko Boliny) swoje miejsce ma łęg olchowy. Obecnie na
terenie  okalającym  staw  „Górnik”  zachodzi  przebudowa  drzewostanu.  Pierwotny  drzewostan
brzozowo-osikowy oraz  sosnowy,  który  osiągnął  wiek  rębności,  został  zastąpiony  nasadzeniami
modrzewia, dębu i buczyny.

Gdy dochodzi do obniżeń terenu i jego zalania natura sama stara się dopasować do nowych
warunków poprzez rozwój takich drzew jak brzoza, olcha, osika czy wierzba.

Pan Roman KUPKA – Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska zapytał co
kopalnia zamierza w przyszłości robić z przelewem na stawie, gdyż obecnie po przechyleniu się tafli
przestał on pełnić swoją rolę.

Pan Mirosław Badura - Główny Inżynier ds. Mierniczo – Geologicznych, Kierownik Działu
Mierniczego,  Kierownik  Działu  Geologicznego  KWK  „Wieczorek” w  odpowiedzi  zaznaczył,  iż
kopalnia na tym terenie ma zamiar zrealizować drugi etap napraw szkód, który polegać będzie na
pogłębieniu przedmiotowego stawu. Prace te są przewidziane do roku 2020.
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Pan Bolesław BOBRZYK – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice dodał, iż należy
mieć na uwadze fakt, iż szkody będą obejmować ten staw jeszcze do roku 2020 i nie wiadomo jak
ukształtują docelowo taflę stawu. Być może dalej będzie się rozlewać w kierunku południowym by
w końcu przelać się i połączyć z ciekiem Bolina Południowa, co sprawi, iż nie będzie w tym miejscu
zbiornika. Można też pomyśleć o tym by zbiornik posiadał retencyjność, i stanowił rezerwuar dla
całej zlewni. Założenia związane z naprawą tej szkody mówiły o pogłębieniu zbiornika i zachowaniu
jego powierzchni oraz kubatury. Spowoduje to jednak wypiętrzenie brzegów zbiornika, niemniej
pozwoli spiętrzyć nadmiar wody w okresie deszczowym i późniejsze jej powolne dystrybuowanie
po  terenie  zlewni.  Obecnie  kopalnia  będzie  musiała  wykonać  dokumentację  projektową.  Nie
wiadomo również czy koncepcja pogłębienia będzie właściwa, gdyż może się okazać, że nie będzie
dopływu ze strony Boliny Południowej, wtedy zbiornik będzie posiadał jedynie wodę zastoiskową,
a tylko okresowo będzie to zbiornik przelewowy. Dopiero zatem, gdy ustaną wpływy eksploatacji
w  tym  rejonie  będzie  można  właściwie  zaprojektować  metodę  likwidacji  szkód  i  docelowego
przekształcenia zbiornika. Należy wziąć też pod uwagę fakt, iż niedaleko znajduje się duże skupisko
mieszkań,  a  ludzie  wykorzystywali  wcześniej  ten  zbiornik,  jako  rekreacyjny.  Z  punktu  widzenia
leśnika,  najbardziej  istotnym  jest  fakt  odtworzenia  straconego  drzewostanu,  który  okala
przedmiotowy staw.

Następnie radni przeszli  na południowy kraniec zbiornika, gdzie widoczne było obniżenie
terenu  oraz  powstałe  na  nim  zlewisko,  które  utworzyło  się  w  roku  2015.  Jak  wyjaśnili
przedstawiciele Nadleśnictwa, drzewa, które obecnie stoją w wodzie za kilka miesięcy nie będą
w stanie rosnąć i obumrą. Na początkowym etapie eksploatacji, starając się chronić taflę jeziora
zainstalowano dodatkowo dwa przepusty, jednak obecnie znajdują się one pod wodą. Woda rozlała
się pasem o szerokości ok 15-20 metrów na długości 200 m. Kopalnia jest zobligowana do zapłaty
wyrządzonej szkody w drzewostanie. Dyskutuje się też o sposobie ratowania drzewostanu, jednak
spuszczenie  reszty  wody  ze  zbiornika  tj.  ok  40  cm  z  obecnego  poziomu  może  nie  przynieść
wymiernych  efektów,  a  spowodować  jedynie  zabagnienie  pozostałej  wody.  Dodatkowo
eksploatacja cały czas przesuwa się na południe, a tym samym przesuwać się będzie zapadlisko
i  tafla  wody.  Koncepcja  przewiduje  możliwość  pogłębienia  stawu  i  wykorzystanie  pozyskanego
gruntu  do  nadsypania  brzegów  zbiornika  od  strony  południowej.  Wymagać  to  jednak  będzie
wycięcia drzewostanu, a później jego odtworzenia na obszarze gdzie podniesiono rzędną terenu.

Na  pytanie  ze  strony  Państwa  Radnych  dotyczące  czasu  w  jakim  ujawniają  się  szkody
górnicze po eksploatacji, przedstawiciel Katowickiego Holdingu Węglowego odpowiedział, iż 90%
szkód ujawnia się na powierzchni do 1 roku po przeprowadzonej eksploatacji.

Wiceprzewodniczący  Komisji  Górniczej  Pan  Aleksander  USZOK zaznaczył,  iż  Radni  jako
strona społeczna wyrażają chęć uczestnictwa w rozmowach, które dotyczyć będą przyszłości stawu
„Górnik”,.  W  związku  z  powyższym  Pan  Wiceprzewodniczący  zwrócił  się  do  przedstawicieli
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Nadleśnictwa Katowice o przesyłanie informacji do Rady
Miasta Katowice o planowanych posiedzeniach związanych z koncepcją naprawy szkód górniczych
na  przedmiotowym  terenie.  Na  pewno  spotkałyby  się  one  z  zainteresowaniem  radnych
reprezentujących przedmiotowy okręg.

Pan Bolesław BOBRZYK –  Zastępca  Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice  zaznaczył,  iż
przy likwidacji  każdej szkody ważne jest dokładnie obserwowanie drzewostanu, gdyż przy okazji
napraw zaburzeniu mogą ulec stosunki wodne na przedmiotowym terenie, a tym samym ratując
jedne  drzewa  można  zaszkodzić  innym  poprze  ich  nadmierne  przesuszenie.  Najważniejsze  jest
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utrzymanie jak największej bioróżnorodności w odtwarzanym drzewostanie, oraz ich trwałości, co
pozwoli na korzystanie z nich przez przyszłe pokolenia.

Po  oględzinach  stawu  „Górnik”  Państwo  Radni  udali  się  w  kolejne  miejsce,  gdzie
zaprezentowana została rekultywacja szkody górniczej w leśnictwie Czułów w oddziałach 203, 219
i 220. Na miejscu przedstawicieli  Komisji  Górniczej przywitał  Pan Pan Maciej  DYBSKI – Leśniczy
Leśnictwa  Czułów,  Pan  Franciszek  TOMANEK  –  Główny  Specjalista  ds.  Szkód  Górniczych  KWK
„Mysłowice-Wesoła”, Pan Janusz KAPUŚCIOK – Dział  Mierniczo – Geologiczny KWK „Mysłowice-
Wesoła”, oraz Pan Jacek SIWARSKI – PPUH Drobas II (firma która przeprowadziła rekultywację na
przedmiotowym terenie).

Pan Bolesław BOBRZYK – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice, zaznaczył, iż na
części  omawianej  szkody  znajdowała  się  łąka.  W koncepcji  rekultywacji  tego  terenu  udało  się
jednak wygospodarować obszar parownikowo – retencyjny, który magazynuje wodę w tym rejonie.

Pan Franciszek TOMANEK – Główny Specjalista ds. Szkód Górniczych KWK „Mysłowice-
Wesoła” podkreslił, iż w roku 2015 przeprowadzona została naprawa szkód w oddziałach leśnych
203 i 219 leśnictwa Czułów, obręb Murcki. Szkoda ta polegała na obniżeniu terenu, zawodnieniu
gruntu,  powstaniu  zalewiska  i  tym  samy  obumieraniu  drzew  na  pow  ok  6,7  ha.  Naprawa
prowadzona  była  przez  firmę  PPUH  Drobas  II  na  podstawie  zatwierdzonej  dokumentacji
projektowej,  oraz  decyzji  Prezydenta  Miasta  Katowice.  Zgodnie  z  tą  decyzją  Katowicki  Holding
Węglowy  został  zobowiązany  do  naprawienia  przedmiotowej  szkody  poprzez  rekultywację  w
kierunku  leśnym.  Naprawa  została  przeprowadzona  na  obszarze  zalesionym,  gdzie  dokonano
specjalistycznego przygotowania gleby i sprowadzono roślinność leśną. Zostało wykonane poidło
dla  zwierząt,  oraz  obszar  retencyjno-parownikowy.  Najpierw  przeprowadzone  zostały  prace
przygotowawcze,  potem  dokonano  specjalistycznego  przygotowania  gleby  na  obszarze
przeznaczonym  do  wprowadzenia  roślinności  z  utrzymaniem  rowów  hodowlanych,  następnie
przystąpiono do utworzenia cieków retencyjnych. Roboty te nie spowodowały zasadniczych zmiany
w ukształtowaniu terenu,  powstał  jednak obszar  retencyjno–parownikowy,  celem retencji  wód,
zwłaszcza w okresie suszy. Dla specjalistycznego przygotowania gleby wykorzystano łącznie 33 tys
m3 gruntu  oraz  sprowadzono 38 tys.  sadzonek drzew.  Prace  te  zostały  zakończone  i  odebrane
bezusterkowo w grudniu 2015 roku.

Pan  Janusz  KAPUŚCIOK  –  Dział  Mierniczo  –  Geologiczny  KWK  „Mysłowice-Wesoła”
wyjaśnił,  że  stan  wyjściowy  na  tym  terenie  to  zawodnione  łąki  oraz  zalany  drzewostan  na
powierzchni  prawie  6,78  ha.  Materiał  glebowy  został  pozyskany  podczas  tworzenia  zbiornika
retencyjno-parownikowego i poidła dla zwierząt. Głębokość utworzonego zbiornika to około 3,5 m.

Pan  Bolesław  BOBRZYK  –  Zastępca  Nadleśniczego  Nadleśnictwa  Katowice  dodał,  że
różnicowanie  ekosystemów  leśnych  poprzez  tworzenie  obszarów  parownikowo-retencyjnych,
sprzyja  występowaniu dogodnych warunków dla  unikatowej  fauny,  jak  np.  żuraw.  Poziom wód
gruntowych na tym terenie jest wysoki, gdyż zasila go cały czas rzeka Mleczna, przy czym nie jest to
zasilanie  bezpośrednie,  ale  przez  wody  gruntowe.  Omawiany  obszar  na  chwilę  obecną  został
gospodarczo przywrócony do terenów leśnych. Pan Nadleśniczy zaznaczył także, iż bardzo dobrze
się stało, że została wykorzystana lokalna gleba, gdyż sadzonki drzew lepiej będą się przyjmowały.
Skała  płona  (łupek)  był  wykorzystywany  przez  kopalnię  podczas  tworzenia  i  utwardzania  dróg
technologicznych. Łupek został przebadany pod kątem występowania substancji  szkodliwych dla
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leśnictwa i  ustalono,  że  może być  na nim prowadzona produkcja leśna.  Wprowadzono gatunki
drzew charakterystyczne dla warunków, jakie występują w zrekultywowanej szkodzie, m.in. sosnę
pospolitą, olchę czarną i brzozę brodawkowatą. Przez okres 5 lat roślinność ta będzie poddawana
zabiegom pielęgnacyjnym, a później będzie już rozwijać się samodzielnie.

W  dalszej  kolejności  radni  udali  się  na  miejsce  zrekultywowanej  szkody  górniczej
w leśnictwie Czułów w oddziale 217 i 218, gdzie eksploatacja prowadzona przez KWK „Mysłowice-
Wesoła” spowodowała na powierzchni ok 10 ha zawodnienie terenu. Opracowana w 2009 przez
Główny Instytut Górnictwa koncepcja zakładała, aby wody z omawianego terenu nie odprowadzać,
ale retencjonować tak, aby mogła być wykorzystana w okresie przedłużających się susz. Wykonano
3 obszary retencyjno – parownikowe, a także rowy, które dzięki niewielkim spadkom podłużnym
wolno  odprowadzają  wodę.  Tak  samo  jak  w  poprzednim  miejscu,  gleba  pozyskana  przy
wykonywaniu  obszarów  retencyjno  –  parownikowych  została  wykorzystana  do  podniesienia
rzędnej terenu oraz przygotowaniu podłoża pod sadzonki drzew liściastych. Obecnie po 4 latach od
ukończenia rekultywacji  teren pokrył  się roślinnością,  a wszystkie nasadzenia przyjęły się. Prócz
posadzonych  drzew  na  omawianym  obszarze  bardzo  dobrze  rośnie  sosna  oraz  brzoza  z  tzw.
obsiewu naturalnego

Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Następnie Radni udali się do leśnej osady Hamerla, gdzie Wiceprzewodniczący Komisji Pan
Aleksander Uszok poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Radni, członkowie Komisji Górniczej w głosowaniu: 4 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0  głosów  „wstrzym.”  przyjęli  bez  uwag  protokół  nr  4/2016  z  posiedzenia  komisji  w  dniu
11.04.2016 r.

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

Wiceprzewodniczący  Komisji  Pan  Aleksander  USZOK poinformował  Radnych,  iż  do
wiadomości  Komisji  wpłynęła Uchwała III  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2016r., w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta
Katowice  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  2015  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia
komunalnego.

Radni, członkowie Komisji Górniczej przyjęli przedmiotową uchwałę do wiadomości, bez
uwag.

Pkt. 5. Wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący  Komisji  Pan  Aleksander  USZOK podziękował  przedstawicielom
Nadleśnictwa Katowice, oraz Katowickiego Holdingu Węglowego za gościnę, oraz przedstawienie
miejsc, gdzie uwidoczniły się negatywne oddziaływania eksploatacji  górniczej, jak też metod ich
rekultywacji.  Jak  dodał  jest  to  proces  złożony,  który  wymaga  współpracy  wszystkich  stron
i  odpowiedniego  zaprojektowania  likwidacji  danej  szkody.  Pan  Wiceprzewodniczący  zaznaczył
także,  iż  Komisja  ujmie  również  w  planie  pracy  na  przyszły  rok  temat  szkód  górniczych
w środowisku  leśnym i  będzie  miała  możliwość  stwierdzenia  czy  wykonane rekultywacje  zdały
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egzamin.

Pan Bolesław BOBRZYK –  Zastępca  Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice  podziękował
członkom  komisji  za  zainteresowaniem  tematyką  szkód  górniczych,  jak  też  przedstawicielom
Katowickiego Holdingu Węglowego za konstruktywną współpracę przy likwidacji powstałych szkód
górniczych w środowisku leśnym. Jak dodał, Nadleśnictwo zawsze zaprasza do rozmów wszystkie
strony, którym leży na sercu utrzymanie terenów leśnych w Katowicach i jeżeli jest taka wola to
w następnym roku postara się  przedstawić inne tereny,  na których doszło do powstania szkód
górniczych, jak też takie, gdzie szkody zostały naprawione.

Ad. 6.  Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący  Komisji  Górniczej  Pan  Aleksander  USZOK wobec  braku  dalszych
zgłoszeń  do  dyskusji  stwierdził  wyczerpanie  porządku  obrad,  podziękował  przedstawicielom
Nadleśnictwa Katowice oraz Katowickiego Holdingu Węglowego za przedstawioną informację oraz
udzielone wyjaśnienia w zakresie analizowanych zagadnień, a także radnym oraz przedstawicielom
wydziałów Urzędu Miasta za aktywność podczas obrad Komisji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował

Łukasz KOŹLIK

Wiceprzewodniczący
Komisji Górniczej

Aleksander USZOK
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