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BRM.0012.9.5.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Górniczej  

 

 

Data posiedzenia: 11.05.2015 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:15 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ 

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych (na 7 ogółem).  

 

Radni nieobecni: 

 

1. Marek CHMIELIŃSKI 

 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA 

2. Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA 

3. Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK 

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

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej 

 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

3. Informacja Katowickiego Holdingu Węglowego dotycząca prowadzonej i projektowanej 

eksploatacji oraz lokowania odpadów kopalnianych na powierzchni w rejonie dzielnicy 

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

zabezpieczeń obiektów na powierzchni ograniczających wpływ eksploatacji podziemnej. 
 

4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 
 

4.1. Uchwała Nr 4200/III/18/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego. 
 

5. Wolne wnioski. 
 

6. Zakończenie posiedzenia.  

 

________________________________________________________________________________  
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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 – 6 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 4/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 13.04.2015 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 4/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 13.04.2015 r. został przyjęty jednogłośnie 

– 6 głosów „za”. 

 

Ad. 3. Informacja Katowickiego Holdingu Węglowego dotycząca prowadzonej 

i projektowanej eksploatacji oraz lokowania odpadów kopalnianych na 

powierzchni w rejonie dzielnicy Murcki, Brynów, Ligota i Panewniki. Metodyka 

eksploatacji i rodzaje stosowanych zabezpieczeń obiektów na powierzchni 

ograniczających wpływ eksploatacji podziemnej. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie  

dotyczącej prowadzonej i projektowanej eksploatacji oraz lokowania odpadów kopalnianych na 

powierzchni w rejonie dzielnicy Murcki, Brynów, Ligota i Panewniki. Metodyki eksploatacji 

i rodzajów stosowanych zabezpieczeń obiektów na powierzchni ograniczających wpływ 

eksploatacji podziemnej. 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
przedstawił zebranym prezentację multimedialnę w zakresie będącym przedmiotem obrad Komisji. 

Pan Dyrektor zwrócił uwagę na projektowaną eksploatacje według planu ruchu na 2015-2017 

zwracając szczególną uwagę na obszar dzielnicy Panewniki gdzie po wstrząsie, do którego doszło 

18.04.2015 r. trudno przewidzieć jak będzie wyglądała dalsza eksploatacja w Polu Panewnickim. 

Na chwilę obecną w dalszym ciągu prowadzona jest w tym rejonie akcja ratunkowa. KWK Wujek- 

Ruch Wujek na chwilę obecną pracuje na jednej ścianie podsadzkowej 12 w obszarze górniczym 

Brynów i Stara Ligota. Największa kumulacja eksploatacji występuje na KWK Murcki – Staszic- 

Ruch Staszic. Holding od wielu lat odchodzi od eksploatacji pod terenami zurbanizowanymi. 80% 

eksploatacji prowadzona jest pod terenami leśnymi. Następnie Pan Dyrektor przedstawił jak 

wygląda eksploatacja na terenach KWK Mysłowice – Wesoła. Pan Dyrektor szczegółowo omówił 

mapę z kategoryzacją wpływów eksploatacji górniczej podkreślając, że najbliższe lata to stałe 

ograniczanie górnictwa wynikające z sytuacji na rynku węgla. Najważniejszym celem katowickiego 

Holdingu Węglowego jest utrzymanie obecnego poziomu wydobycia. Pan Dyrektor potwierdził, że 

działalność górnicza powoduje różnego rodzaju wpływy na środowisko. Niemniej jednak zakłady 

górnicze zrzeszone w Holdingu stosują różnego rodzaju metody profilaktyki górniczej jak np. 

podsadzkę, lokowanie pyłów. Holding płaci również za profilaktykę budowlaną. Generalną zasadą 

tych wszystkich podstępowań jest wykonanie przez projektanta w ramach opinii geologiczno-

górniczej zabezpieczeń. Jest to jednak subiektywne podejście każdego projektanta. Jednakże 

http://www.katowice.eu/
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przedsiębiorca górniczy weryfikuje zastosowane zabezpieczenia. Następnie Pan Dyrektor omówił 

rodzaje zabezpieczeń stosowane przy zabezpieczaniu budynków podkreślając, że Holding stara się 

wychodzić naprzeciw inwestorom w tym zakresie. Podsumowując przygotowaną prezentację Pan 

Dyrektor omówił przedsięwzięcia dotyczące działań ekologicznych w zakresie lokowania odpadów 

kopalnianych. Główną inwestycją, która jest obecnie prowadzona totzw. „Golgota górnicza”, czyli 

hałda murckowska.                       

 

Wobec braku 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. 4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 

 

Ad. 4.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ przedstawił zebranym uchwałę Nr 

4200/III/18/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 

 

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

 

Ad. 5. Wolne wnioski. 

 

Wobec braku 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 

 


