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BRM.0012.9.8.2016.ŁK

Protokół nr 8/2016 z posiedzenia Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice.

Data posiedzenia: 29.08.2016 r.
 
Miejsce posiedzenia: sala 315 Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 14:05
Godzina zakończenia obrad Komisji: 15:10
 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ

Protokolant: Łukasz KOŹLIK 

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

Radny nieobecny: Tomasz ROKICKI

Goście obecni na posiedzeniu:

1. Pan Mariusz SKIBA – Wiceprezydent Miasta Katowice,
2. Pani Halina FROLIK – Kierownik Biura Geologii i Górnictwa,
3. Pan Bronisław GAJ – Wiceprezes Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ds. produkcji.
4. Pan Adrian BROL -  Dyrektor Gł. Inż. Mierniczo-Geologiczny Kopalń Katowickiego Holdingu

Węglowego S.A.
5. Pan Przemysław Kowal – Dyrektor Kopalni Węgla Kamiennego „Boże Dary”, Spółka 

Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu, Oddział w Katowicach.

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sytuacja w górnictwie w odniesieniu do kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

Trudności i problemy dotyczące restrukturyzacji kopalń KHW. S.A.
4. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Górniczą.
5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.

1. Pismo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego skierowane do Komisji Górniczej 
Rady Miasta Katowice w sprawie zaistniałej katastrofie budowlanej w KWK "Murcki - 
Staszic" (szyb "Zygmunt") i powołania komisji mającej na celu ustalenie przyczyn i 
okoliczności katastrofy.

6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

________________________________________________________________________________
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Pkt. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej, powitał zaproszonych gości,
oraz  radnych  obecnych  na  posiedzeniu,  po  czym  ogłosił,  iż  Komisja  posiada  niezbędną  ilość
członków,  w  związku  z  czym  jej  obrady  są  prawomocne.  Następnie  odczytał  zgromadzonym
proponowany porządek obrad.

Radni, członkowie Komisji Górniczej w głosowaniu: - 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzym.”, bez uwag przyjęli porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego
Komisji Pana Witolda Witkowicza.

Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Pan  Witold  WITKOWICZ  –  Przewodniczący  Komisji  Górniczej  zaznaczył,  iż  protokół
dostępny był na stronach portalu Rady Miasta Katowice, jak też można się z nim było zapoznać
w Biurze Rady Miasta.  Wobec braku uwag i pytań ze strony Państwa Radnych,  Przewodniczący
Komisji  poddał  pod głosowanie  przyjęcie  protokołu nr  7/2016 z  posiedzenia  Komisji  Górniczej,
które odbyło się w dniu w dniu  11.07.2016r.

Radni, członkowie Komisji Górniczej w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0  głosów  „wstrzym.”  bez  uwag  przyjęli  protokół  nr  7/2016  z  posiedzenia  komisji  w  dniu
11.07.2016r.

Pkt. 3  Sytuacja w górnictwie w odniesieniu do kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
Trudności i problemy dotyczące restrukturyzacji kopalń KHW. S.A.

 Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji  Górniczej  poprosił  Pana Bronisława
Gaja  –  Wiceprezes  Katowickiego  Holdingu  Węglowego  S.A.  ds.  produkcji  o  wprowadzenie  do
poruszanego przez komisję tematu.

Pan Bronisław GAJ – Wiceprezes Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ds. produkcji na
wstępie zaznaczył, iż obecnie Katowicki Holding Węglowy (KHW) nie jest w najlepszej sytuacji,  a
główna przyczyną tego stanu jest problem w zbycie węgla kamiennego. Na samych tylko zwałach
kopalnie KHW posiadają 1,2 mln ton niesprzedanego węgla, co dowodzi, iż górnicy odpowiedzialni
za wydobycie węglą wywiązują się ze swojej pracy, nie mniej potrzebna jest pomoc dotycząca zbytu
tego  surowca.  Wspólnie  z  ministerstwem  energetyki  podejmowane  są  również  próby
zlikwidowania pokaźnego zadłużenia, poprzez dokapitalizowania, wprowadzenie partnerów.

Odnosząc  się  do aktualnej  sytuacji  w kwestii  wydobycia Pan Wiceprezes zaznaczył,  iż  w
strukturze KHW eksploatacja prowadzona jest przez 4 kopalnie ( 5-cioma ruchami): KWK „Murcki-
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Staszic”, KWK „Mysłowice-Wesoła”, KWK „Wieczorek” i KWK „Wujek” z ruchami „Wujek” i „Śląsk”.
Prognozy zakładają wydobycie w roku 2016 na poziomie 9,7 mln ton przy zatrudnieniu 13.540
pracowników.  Aby  przeciwdziałać  negatywnym  skutkom  rynkowym,  zarząd  KHW  9  kadencji
opracował  na  przestrzeni  ostatnich  3  miesięcy  strategię  na  lata  2016  –  2026  w  obszarze
podstawowych  działań  restrukturyzacyjnych.  Celem  nadrzędnym  jest  w  niej  utrzymanie
opłacalności  firmy,  przy  ograniczeniu  w  dłuższym  okresie  czasu  produkcji,  co  będzie  miało
przełożenie na poziom zatrudnienia. Działania restrukturyzacyjne zostały oparte o bieżącą sytuację
rynkową,  wskaźniki  techniczne  i  ekonomiczne,  warunki  geologiczno-górnicze  występujące  w
złożach kopalń. 

Strategia zakłada, iż na dwóch największych kopalniach tj. KWK”Mysłowice-Wesoła” i KWK
„Murcki-Staszic”,  posiadających  największe  zasoby  kopaliny,  dojdzie  do  włączenia  mniejszych
zakładów. Do KWK „Murcki-Staszic”  zostaną przyłączone KWK „Wieczorek  i  KWK „Wujek” Ruch
„Wujek”.  Zostały  powołane komisje przez kierownictwo KWK „Murcki-Staszic”,  które  opracować
mają osobne dokumentacje techniczne związane z połączeniem z poszczególnymi kopalniami.

KWK  „Wujek”  Ruch  Śląsk ma  bardzo  skomplikowaną  sytuację  w  kwestii  wydobycia,
szczególnie jeżeli chodzi o zagrożenia naturalne i warunki prowadzonej eksploatacji. Występuje tu
bowiem najwyższa IV kategoria zagrożenia metanowego oraz III stopień tąpań, a przy tym jest to
kopalnia głęboka, gdyż najniższy poziom znajduje się 1050 pod powierzchnią, a co za tym idzie
pracownicy  narażeni  są  na  prace  w podwyższonej  temperaturze.  Analizie  poddano  możliwości
docelowej produkcji na Ruchu „Śląsk” w oparciu o akceptowalne ryzyko, a w chwili obecnej trwają
rozmowy ze stroną społeczną. Ruch ten na dzień dzisiejszy wygenerował przez ostatnie 5 lat prawie
500 mln zł starty, a do 2020 roku straty opiewają na kwotę kolejnych 380 mln zł. Patrząc jednak na
historię i  możliwości  tej  kopalni,  należy założyć  iż  optymalnym rozwiązaniem będzie stopniowe
wygaszanie  eksploatacji  w  tej  kopalni.  Prowadzone  są  rozmowy  w  tej  kwestii  ze  związkami
zawodowymi, gdzie podejmowane są próby znalezienia konsensusu. Wiąże się to z przekazaniem
Ruchu „Śląsk” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, przy jednoczesnym zatrudnieniu tych ludzi, którzy
potrzebni są w pozostałych zakładach KHW, oraz uwzględnieniem naturalnych odejść. Takie ruchy
muszą jednak być zaakceptowane przez stronę społeczną i  związki  zawodowe. Bez takiej  zgody
restrukturyzacja ta nie będzie jednak możliwa. Jeżeli ta restrukturyzacja nie dojdzie do skutku to
sytuacja  KHW  będzie  się  pogarszać.  W  chwili  obecnej  nie  ma  uzgodnionych  z  partnerem
społecznym żadnych dat  rozpoczęcia  takiej  restrukturyzacji,  nie  mniej  cały  czas  prowadzone są
intensywne działania mające na celu ograniczenie strat.

Dodatkowo  problemem  będzie  także  odnowienie  koncesji  na  wydobycie.  O  jego
naświetlenie  Pan  Wiceprezes  poprosił  Pana  Adriana  Brola  -  Dyrektora  Gł.  Inż.  Mierniczo  -
Geologiczny Kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Pan Adrian BROL - Dyrektor Gł. Inż. Mierniczo-Geologiczny Kopalń Katowickiego Holdingu
Węglowego  S.A. na  wstępie  przedstawił  sytuację  holdingu  od  strony  formalnej.  Pan  Dyrektor
pokazał jak kształtowała się struktura holdingu na początku istnienia, gdzie skupiał on 11 kopalń.
Obecnie  pozostały  4  kopalnie  i  5  ruchów,  które  największe  wydobycie  mają  na  terenie  gminy
Katowice. Obszarowo złoża zajmują tereny o powierzchni ok 131 km², a tereny górnicze ok 165
km².  Zasoby  operatywne  KHW  to  prawie  200  mln  ton  w  okresie  koncesyjnym,  a  całość  złóż
szacowana jest na ok 450 mln ton. Obecnie wydobycie to ok 10 mln ton, przy zatrudnieniu na
poziomie 13,5 tys. osób. Największe nagromadzenie infrastruktury dołowej występuje w kopalni
KWK „Murcki-Staszic” i KWK „Mysłowice-Wesoła”.  Około 80% wydobycia to pokłady grupy 500 o
najlepszych parametrach handlowych. Sama eksploatacja prowadzona jest na 9 złożach w oparciu
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o posiadanych 9 koncesji i muszą zostać one przedłużone przed sierpniem 2020 roku. Większość -
7 koncesji – została wydana w roku 1994 i ma termin obowiązywania do sierpnia 2020 roku. Plany
ruchu  kopalń  zatwierdzone zostały  do  2017  roku  i  już  obecnie  czynione  są  starania  do
przygotowania planów ruchu na lata następne. 

Jak dodał Pan Dyrektor, koncesja obowiązywać będzie jeszcze przez 4 lata, a z prawnego
punktu widzenia, przedłużenie koncesji wygląda nieciekawie, gdyż wymaga takiej samej procedury
co przy staraniu się o uzyskanie nowych koncesji. Wymagane  do zmiany jest uzyskanie decyzji o
uwarunkowaniach środowiskowych, a patrząc się przez pryzmat niezadowolenia społecznego, które
towarzyszy powstawaniu nowych kopalń, uzyskać taki dokument będzie naprawdę bardzo trudno.
Zatem bez wsparcia lokalnego ciężko będzie pozytywnie zakończyć proces przedłużenia koncesji, co
jest istotne, aby KHW po roku 2020 mogło dalej prowadzić działalność wydobywczą.

Przedłużenie  koncesji  pozwoli  na  stabilne  funkcjonowanie  zakładów  górniczych
prowadzących wydobycie w strukturze KHW, pozostawiając możliwość ruchu i planowania dalszych
inwestycji, a także racjonalną gospodarkę złożem i kompleksowe wyeksploatowanie tych pokładów,
co do których wiadomo, że nie można do nich wrócić. Możliwa będzie także redukcja kosztów oraz,
co najważniejsze, utrzymanie stabilności społecznej w regionie.

 Pan Bronisław GAJ – Wiceprezes Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ds. produkcji
kontynuując dodał, iż proces przedłużenia koncesji, przy obopólnej zgodzie stron, trwa kilka lat.
Jeżeli nie będzie pomocy właściciela i wsparcia w Ministerstwie Środowiska, to wtedy niestety KHW
nie będzie mogło kontynuować eksploatacji po sierpniu 2020 roku, bo żaden Urząd Górniczy nie
zatwierdzi planu ruchu, gdy nie będzie aktualnej koncesji. Aktualnie będzie to jedne z głównych
zadań jakie stoi przed zarządem i jedno z trudniejszych do załatwienia.

Pan Witold  WITKOWICZ  –  Przewodniczący  Komisji  Górniczej podziękował  za  udzielone
informacje  przedstawicielom  Katowickiego  Holdingu  Węglowego  S.A.  i  otworzył  dyskusję  w
przedmiotowym temacie.

Radny Józef ZAWADZKI zaznaczył, iż obecnie w kraju sprowadza się węgiel z zagranicy, który
wypiera  ten  krajowy  i  powoduje  trudności  w  jego  zbycie.  Jego  zdaniem  Państwo  powinno
interweniować  na  rynku  i  promować  polski  węgiel,  co  dałoby  gwarancje  zatrudnienia  dla
pracujących w górnictwie. Pan Radny dodał, iż pamięta zapewnienia Pani Premier Beaty Szydło,
która  w  trakcie  kampanii  obiecywała,  iż  nie  będą  likwidowane  kopalnie,  co  niestety  nie  ma
przełożenia w obecnych realiach, gdzie zgodnie z doniesieniami medialnym, kilka kopalń ma zostać
zamkniętych. Zdaniem Pana Radnego posiadamy dobry węgiel, oraz ludzi którzy ten węgiel chcą
wydobyć, nie mniej potrzebne są działania które pozwolą go sprzedać i zahamować napływ węgla
spoza granic.

Pan Bronisław GAJ – Wiceprezes Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ds. produkcji w
odpowiedzi zaznaczył, iż kilkakrotnie sygnalizowali już w Ministerstwie Energii problem zbyt dużego
importu węgla. Opracowywane są różne rozwiązania tego problemu, jednakże napływ tego węgla
wynika z wcześniej podpisanych umów, które aktualnie nie można zerwać. Jednym z pomysłów jest
zwiększenie  zapotrzebowania  na  energię  elektryczną.  Aktualnie  budowane  bloki  energetyczne
posiadają  kotły  o  podwyższonej  sprawności  energetycznej,  a  dodatkowo  nastawienie  odbiorcy
indywidualnego idzie w kierunku maksymalnego oszczędzania energii. Wszystko to powoduje, iż
zapotrzebowanie  na  węgiel  jest  mniejsze.  Podczas  transformacji  ustrojowej,  polska  gospodarka
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zaczęła się pozbywać przemysłu energochłonnego. 
W  trakcie  rozmów  pojawiło  się  założenie,  aby  generować  taki  rodzaj  technologii,  który

pozwoliłby energetyce spalać polski węgiel. Nie mniej w roku 2014 sprowadzono do Polski prawie
10,3 mln ton węgla, a w obecnym prognozuje się sprowadzenie 8,2 mln t. Jednocześnie cały czas
rosną zapasy węgla na zwałach polskich kopalń, co nie ułatwia jego sprzedaży. Minister Energetyki
zapewnia, iż trwają przymiarki do budowy lekkiego samochodu elektrycznego, który wymusiłby
budowę  całej  infrastruktury  do  zasilania  takich  pojazdów.  Według  zapewnień  ministerstwa
samochody  elektryczne  można  by  z  powodzeniem  zastosować  w  ruchu  miejskim,  a  program
wdrożyć do roku 2025. Należy wziąć jednak pod uwagę iż nie wszędzie właścicielem jest Skarb
Państwa,  w  związku  z  tym  będzie  to  proces  skomplikowany.  Mimo  iż  obecna  cena  węgla  w
stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 10 dol za tonę, to jednak problem stanowią tutaj
zawarte umowy, gdzie wynegocjowano niższą cenę węgla. Obecnie nowe umowy będzie można
zawierać z wyższą ceną, jednak musi się wcześniej znaleźć partner (energetyka – spółka giełdowa),
który będzie chciał taką umowę podpisać.

Radna Patrycja GROLIK zaznaczyła, iż nie wyobraża sobie aby nagle kopalnie KHW przestały
prowadzić działalność górniczą. Pani Radna podkreśliła związek kopalń ze społecznością lokalną,
dodając iż wiele firm pracuje w branży okołogórniczej. W związku z powyższym niezbędne będą
działania miasta wspierające KHW w uzyskaniu przedłużenia koncesji  i dlatego komisja powinna
wystosować odpowiedni wniosek do Prezydenta Miasta Katowice.

Pan Bronisław GAJ – Wiceprezes Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ds. produkcji
zaznaczył, iż swojego czasu brał udział w postępowaniu o uzyskanie koncesji dla PG „Silesia”. Przy
składaniu  dokumentacji  w  ministerstwie  zostały  też  przedłożone  pisma  wójtów  i  burmistrzów,
którzy poparli eksploatacje w tej kopalni. Przy wizycie w Ministerstwie Środowiska taki głos bardzo
się liczy,  dlatego też Pan Wiceprezes w imieniu KHW prosi  władze miasta o udzielenie takiego
poparcia w kwestii przedłużenia koncesji na wydobycie. Jeżeli nie ma zwady z właścicielem terenu,
to wtedy jest to olbrzymie wsparcie przy uzyskaniu koncesji.

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej dodał, iż nie wyobraża sobie,
aby w Katowicach nie było konsensusu w kwestii dalszego funkcjonowania Katowickiego Holdingu
Węglowego.

Radny Jacek PIWOWARCZUK zapytał jak potoczą się losy załogi, jeżeli  Ruch „Ślask” KWK
„Wujek” ma być wygaszony.  Ile z  aktualnie pracujących ludzi  w kopalniach które będą łączone,
znajdzie zatrudnienie w pozostałych zakładach KHW, a ile będzie musiało odejść.

Pan Bronisław GAJ – Wiceprezes Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ds. produkcji w
odpowiedzi zaznaczył, iż aktualnie nie zna terminu wygaszenia tego ruchu, jednak będzie się to
musiało  stać  przed  rokiem  2018.  Jak  zaznaczył  z  przeprowadzonych  wśród  pracowników  KHW
ankiet wynika, iż zainteresowanych odejściem na różne rodzaju świadczenia jest 1600 – 1700 osób.
Część tych osób podlegać będzie weryfikacji, nie mniej poza nimi ok 850 osób jest zainteresowane
przejściem  do  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń.  Na  chwilę  obecną  na  Ruchu  „Śląsk”  jest
zatrudnionych bez usług wspólnych około 1600 osób, a wydobycie za zeszły rok wyniosło 1,1 mln
ton węgla. W roku obecnym wydobycie będzie bardzo zbliżone, co pokazuje że w przeliczeniu na
ilość pracowników jest  to wydobycie  zbyt  małe.  Przy  wygaszaniu wydobycia na tym ruchu nie
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będzie problemów z zagospodarowaniem pracowników dołowych, gdyż są oni potrzebni w innych
zakładach KHW. Problemem będzie grupa pracowników zajmujących się  przeróbką,  tam jednak
duża ilość osób nabędzie prawa do różnych świadczeń, oraz pracowników administracji.

Kontynuując  Pan  Wiceprezes  zaznaczył,  że  około  roku  do  półtora  potrzebne  jest  aby
połączyć nowymi wyrobiskami oddzielne dotąd kopalnie „Wieczorek” i „Wujek” z KWK „Murcki-
Staszic”.  KWK „Wieczorek” po połączeniu mógłby eksploatować nowy pokład w obszarze „KWK
Murcki-Staszic”,  podobnie  KWK  „Wujek”,  który  wyeksploatował  już  ekonomicznie  uzasadnione
swoje pokłady. Dodatkowo trzeba się zmierzyć z odpowiednim otamowaniem kilku partii złóż w
KWK  „Mysłowice-Wesoła”  i  poprawieniu  wentylacji,  co  zapewni  bezpieczną  eksploatację,  jak
również odpowiednim doinwestowaniem KWK „Wieczorek”.

Pan  Wiceprezes  dodał  także,  iż  KWK  „Murcki-Staszic”  posiada  zasoby  operatywne  w
wysokości 237 mln ton, KWK „Mysłowice-Wesoła” ok 152 mln ton, KWK „Wieczorek” posiada 6,5
mln ton, a KWK „Wujek” ok 53 mln ton. Naturalnym jest więc, że przyszłość KHW będzie oparta o
dwie kopalnie, które posiadają największą ilość zasobów.

Patrząc całościowo na politykę KHW, jego zarząd podjął  próbę przedstawienia Związkom
Zawodowym konsensusu, który pozwoli w jak największym stopniu zachować miejsca pracy, przy
jednoczesnej  racjonalizacji  wydatków  i  wyprowadzenie  KHW  na  prostą.  Bardzo  duże  wsparcie
zapewni też ministerstwo, które dokapitalizować ma KHW kwotą 700 mln zł, a tak kwota pozwoli
wdrożyć działania restrukturyzacyjne, jednak tylko pod warunkiem akcesu społecznego.

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej zaznaczył, iż najtrudniejsze,
ale niezbędne są rozmowy ze stroną społeczną i w tym komisja nie może pomóc. Jednak ze strony
komisji  możemy  skierować  wniosek  do  Prezydenta  Miasta  Katowice  o  poparcie  starań  KHW
dotyczących przedłużenia koncesji na wydobycie. 

W związku z powyższym Pan Przewodniczący odczytał wniosek o następującej treści:

Komisja  Górnicza  zwraca  się  z  prośbą  do  Prezydenta  Miasta  Katowice  o  udzielenie
wszelkiej  pomocy,  oraz  wsparcia  dla  Katowickiego  Holdingu  Węglowego  S.A.  w  procesie
przedłużenia  terminu  ważności  koncesji  na  wydobywanie  węgla  kamiennego  oraz  węgla
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej po 2020 roku.

Przedmiotowy  wniosek  został  przyjęty  przez  radnych  w  głosowaniu:  5  głosów „za”,  0  głosów
”przeciw” 0 głosów „wstrzymał się”.

Pan Mariusz SKIBA – Wiceprezydent Miasta Katowice odnosząc się do dyskusji zaznaczył, iż
sytuacja  w polskim górnictwie  pozostaje  niełatwa.  Górnictwo jest  w dalszym ciągu  kluczowym
elementem gospodarki Górnego Śląska, a każda osoba jaka obecna jest na posiedzeniu posiada w
swojej rodzinie osobę, która była lub jest związana z tą branżą. Temat restrukturyzacji górnictwa
nie jest łatwy z uwagi na piętrzące się problemy dotyczące zbytu węgla, jednakże należy wziąć pod
uwagę  względy  makroekonomiczne,  które  pokazują,  iż  cena  węgla  po  gwałtownych  spadkach
ustabilizowała się  i  obecnie wynosi  około 60 dolarów za węgiel  energetyczny i  140 dolarów za
koksujący. Jest to pozytywny prognostyk i  należy mieć nadzieje, że trend wzrostowy jeszcze się
utrzyma, a zapotrzebowanie wzrośnie. Nasze kopalnie dysponują gatunkowo dobrym węglem, i
powinno  być  na  niego  zapotrzebowanie.  Prócz  samorządów,  w  proces  restrukturyzacji,
zaangażowanych jest wiele innych organów, w tym resort gospodarki czy resort skarbu. Z doniesień
prasowych  jak  i  osobistych  spotkań  widać  pewną  zmianę  w  podejściu  do  górnictwa.  Obecnie
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rozpatruje się jak powiązać górnictwo z innymi branżami, które funkcjonują w naszym państwie, a
które  zapewniłyby  rynek  zbytu  dla  wydobywanego  węgla  (energetyka,  czy  wizjonerski  pomysł
budowy  elektrycznych  samochodów).  Z  poziomu  samorządowego  także  podejmowane  są
konkretne działania, m.in. w rozmowach bierze udział Prezydent, a miasto podejmuje decyzje które
ulżyć mają kopalnią w tej niełatwej sytuacji w jakiej się znalazły. Jest to m.in. ułatwienie w dotarciu
do pracy mieszkańcom Kostuchny, którzy jako pracownicy zakładu „Boże Dary” zostali przeniesieni
do  innych  kopalń  KHW.  Jest  to  też  szereg  innych  działań  realizowanych  na  bieżąco  poprzez
wydawanie stosownych decyzji administracyjnych odnoszących się do dodatków i zmian w planie
ruchu zakładu górniczego. Jest to podejście zdroworozsądkowe, gdyż są pewne sytuacje, gdzie obie
strony muszą wyrazić swoje odmienne stanowiska i dojść do pewnego konsensusu.

Odnosząc się do tematu uzyskania przedłużenia koncesji na wydobycie przez KHW po roku
2020 Pan Wiceprezydent zaznaczył, iż jest to jeszcze odległa perspektywa czasowa, niemniej już
teraz KHW podejmuje pewne działania, aby się zabezpieczyć. Jest to pierwsze posiedzenie Komisji
Górniczej,  gdzie  ten  temat  się  pojawia,  a  strona  prezydencka  jest  otwarta  na  współpracę.  Na
zakończenie  Pan  Wiceprezydent  dodał,  iż  jeszcze  przez  wiele  dziesiątek  lat  przyjdzie  Miastu
wspólnie z KHW realizować z sukcesem wszelkie zamierzenia i plany.

Radny Marek CHMIELIŃSKI zaznaczył, iż trzeba spojrzeć na kwestie koncesji i planów ruchu
także pod kątem interesu miasta i  mieszkańców. Zdarzało  się  bowiem w przeszłości,  iż  pewne
decyzje, które podejmowało się przy tworzeniu planów wykorzystywane były przez stronę górniczą,
gdyż mając koncesję górniczą chcieli oni wydobywać węgiel spod terenów gdzie nie prognozowano
wcześniej  wpływów górniczych.  Pan  Radny  zaznaczył,  iż  nie  chciałby  mieć  do czynienia  z  taką
sytuacją obecnie i oczekuje od strony reprezentującej KHW daleko idącej współpracy. Pan Radny
zaznaczył także, iż przy takich sprawach widać, że istnienie w strukturach Rady Miasta Katowice
Komisji Górniczej jest niezbędne, a jej likwidacja w poprzedniej kadencji była błędem. Specyfika
Katowic  jest  taka,  że  miasto  nierozerwalnie  powiązane  jest  z  eksploatacją  górniczą  i  potrzeba
będzie  daleko  idącej  współpracy  przy  opiniowaniu  koncesji  dla  KHW,  a  potem  poszczególnych
planów ruchu.

Pan Radny nawiązał też do tematu związanego z zastosowaniem pojazdów elektrycznych w
transporcie miejskim. Jako miasto mamy możliwość wpłynięcia na decyzje KZK GOP oraz spółek
miejskich dotyczące transportu publicznego i można pomyśleć o wymianie autobusów z silnikiem
spalinowym na elektryczne. Najbardziej idą za tym względy ekologiczne, jednak przy okazji można
wpisać  się  w  program  ministerstwa  energetyki  związany  z  budowaniem  floty  pojazdów
elektrycznych.

 Pan Bronisław GAJ – Wiceprezes Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ds. produkcji w
nawiązaniu do wypowiedzi Pana Radnego zaznaczył, iż autobusy elektryczne wprowadziło u siebie
miasto Jaworzno. Z pojazdów które posiadają silniki o pojemności 11 litrów i spalały kilkadziesiąt
litrów oleju napędowego na 100 km zrezygnowano i zakupiono autobusy o napędzie elektrycznym.
Obecnie  jeździ  ich  już  12  sztuk.  Pan  Wiceprezes  zapewnił  także  że  jest  wiele  komisji  ochrony
powierzchni, i jeżeli są gdzieś obiekty niezabezpieczone na pewną kategorię wpływów, to kopalnia
nie będzie tam eksploatować, gdyż późniejsze usuniecie szkód górniczych jest kosztowne i znacząco
wpłynie na kalkulację ceny węgla. Tak więc na pewno gdy pojawi się problem natury technicznej na
powierzchni, to KHW będzie próbował znaleźć dla niego rozwiązanie.

 Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej wobec braku dalszych głosów
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zamknął  przedmiotową  dyskusję  i  zaproponował  przejście  do  kolejnego  punktu  porządku
posiedzenia.

Pkt. 4. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Górniczą.

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej zaznaczył, iż w nawiązaniu do
dyskusji prowadzonej na ostatnim posiedzeniu Komisji Górniczej, gdzie poruszono kwestie ochrony
zabytków górniczych i dziedzictwa przemysłowego w mieście Katowice chce zaproponować aby do
budżetu miasta Katowice na rok 2017 wnieść następujący wniosek:

Komisja Górnicza zwraca się z prośbą do Prezydenta Miasta Katowice o zwiększenie w
budżecie miasta Katowice na rok 2017 środków jakimi dysponuje Miejski Konserwator Zabytków
na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy  zabytkach  dziedzictwa
poprzemysłowego wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 1.000.000 (miliona) złotych.

Przedmiotowy  wniosek  został  przyjęty  przez  radnych  w  głosowaniu:  6  głosów  „za”,
0 głosów ”przeciw” 0 głosów „wstrzymał się”.

Pkt 5.Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji  Górniczej  zaznaczył,  iż  po rozmowie
którą przeprowadził z pracownikiem Specjalistycznego Urzędu Górniczego do Biura Rady Miasta
Katowice wpłynęło oficjalne pismo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego skierowane do
Komisji  Górniczej  Rady  Miasta  Katowice  w  sprawie  zaistniałej  katastrofy  budowlanej  w  KWK
"Murcki  -  Staszic"  (szyb  "Zygmunt")  i  powołania  komisji  mającej  na  celu  ustalenie  przyczyn  i
okoliczności katastrofy. Jak zaznaczył Pan Przewodniczący sprawa opisywana w piśmie jest już w
toku.

Radni, członkowie Komisji Górniczej przyjęli przedmiotowe pismo do wiadomości.

Pkt 6. Wolne wnioski.

W przedmiotowym punkcie Państwo Radni nie zgłosili żadnych wniosków ani zapytań.

Pkt 7. Zamknięcie posiedzenia.

Pan  Witold  WITKOWICZ  –  Przewodniczący  Komisji  Górniczej wobec  braku  dalszych
zgłoszeń  do  dyskusji  stwierdził  wyczerpanie  porządku  obrad,  podziękował  przedstawicielom
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Katowickiego  Holdingu  Węglowego  za  przedstawioną  informację  oraz  udzielone  wyjaśnienia  w
zakresie analizowanych zagadnień, Stronie Prezydenckiej za udział w dyskusji, a także radnym oraz
przedstawicielom wydziałów Urzędu Miasta za aktywność podczas obrad Komisji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował

Łukasz KOŹLIK

Przewodniczący
Komisji Górniczej

Witold Witkowicz
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