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  Katowice, dnia 13.10.2014 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI GÓRNICZEJ RADY MIASTA KATOWICE 

W KADENCJI 2010 - 2014 

 

Na mocy uchwały nr XXXVI/806/13 Rady Miasta Katowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia 

ich przedmiotu działania powołana została Komisja Górnicza. Uchwałą nr XXXVI/807/13 

Rady Miasta Katowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. ustalony został skład osobowy Komisji. 

W wyniku podjęcia uchwały nr XXXVI/808/13 Rady Miasta Katowice z dnia 24 kwietnia 

2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących 

stałych komisji Rady Miasta Katowice określony została skład prezydium Komisji. 

 

W rezultacie podjęcia wyżej wymienionych uchwał Rady Miasta Katowice – Komisja 

Górnicza liczyła 6 członków oraz działała w następującym składzie osobowym: 

 

1. Marek CHMIELIŃSKI 

2. Stefan GIERLOTKA – Przewodniczący Komisji 

3. Tomasz GODZIEK – Wiceprzewodniczący Komisji 

4. Wiesław MROWIEC 

5. Piotr PIETRASZ – Wiceprzewodniczący Komisji 

6. Józef ZAWADZKI 

 

Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o opracowane i przyjmowane 

uchwałami:  

 Nr XXXVII/831/13 Rady Miasta Katowice z dnia 29.05.2013 r. 

 Nr XLIII/1019/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18.12.2013 r.  

plany pracy Komisji Górniczej.  

 

Wobec powyższego Komisja spotkała się łącznie na 16 posiedzeniach w tym 3 posiedzeniach 

wyjazdowych. Podczas ww. posiedzeń Komisja wyczerpała zakres uchwalonego planu pracy.  

 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 83 %.  

 

Komisja Górnicza w kadencji 2006-2010 zajmowała się sprawami związanymi 

z działalnością górniczą i jej wpływem na otaczające środowisko, sprawami wynikającymi 

z prawa geologicznego i górniczego. Rozpatrywała również sprawy związane ze skutkami 

prowadzonych robót górniczych na obszarze miasta, a także stanem zabytków 

przemysłowych na terenie miasta zwłaszcza górniczych i hutniczych stanowiących 

dziedzictwo przeszłości i kultury miasta. Komisja zwracała szczególną uwagę na aspekty 

społeczne, prawne i ekonomiczne eksploatacji górniczej prowadzonej w mieście Katowice. 

 

Na posiedzeniach wyjazdowych organizowanych wspólnie z Nadleśnictwem Katowice 

Komisja zapoznała się z negatywną stroną eksploatacji górniczej na terenach leśnych jak 

również stosowanymi metodami rekultywacji. Komisja zapoznała się również z wpływem 

eksploatacji górniczej na teren miasta oraz podejmowanymi działaniami w zakresie ochrony 

środowiska. Podczas wizyty w siedzibie firmy FAMUR S.A. członkowie Komisji mieli 

możliwość zapoznania się z najnowocześniejszą produkcją maszyn i urządzeń 
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przystosowanych do pracy w szczególnie trudnych warunkach górniczo-geologicznych 

stosowanych w górnictwie podziemnym. 

 

Ważniejsze tematy poruszane na posiedzeniach Komisji dotyczyły między innymi: 

 wykorzystania pomiarów inklinometrycznych do ochrony obiektów budowlanych na 

terenach górniczych, 

 metod oraz miejsca przetwarzania odpadów wydobywczych na terenie miasta 

Katowice, wytwarzanych przez kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

 szkód pochodzenia górniczego w mieście Katowice w sektorze państwowym 

i komunalnym spowodowanych eksploatacją kopalń Katowickiego Holdingu 

Węglowego S.A. 

 przeciwdziałania szkodom górniczym w budynkach, na drogach gminnych oraz 

w sieci wodno – kanalizacyjnej jak również na terenach leśnych, 

 działań prowadzonych na rzecz ochrony środowiska przez kopalnie Katowickiego 

Holdingu Węglowego S.A., 

 nowych planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

 kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów pokopalnianych 

i poprzemysłowych oraz działań miasta Katowice dotyczących udostępniana terenów 

poprzemysłowych potencjalnym inwestorom.  

 

Obawy Komisji w omawianym okresie sprawozdawczym budziły skutki wpływów 

poeksploatacyjnych w rejonie źródeł rzeki Kłodnicy oraz dewastacje środowiska naturalnego 

będące następstwem działań eksploatacyjnych kopalń.  

 

W posiedzeniach Komisji Górniczej uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz Nadleśnictwa Katowice. 

  

Komisja, na podstawie analizy przedłożonych dokumentów opiniowała wykonanie budżetów 

miasta Katowice w poszczególnych latach oraz projekty budżetów miasta Katowice na lata 

kolejne.  

 

Komisja w ciągu minionej kadencji poprzez składane wnioski proponowała podjęcie działań 

zmierzających do poprawy funkcjonowania sfer życia w mieście szczególnie narażonych na 

działania związane z eksploatacją górniczą prowadzoną na ternie Katowic.  

 

Członkowie Komisji brali również udział w dokonywaniu uzgodnień i wydawaniu opinii 

w zakresie przewidzianym w prawie geologicznym i górniczym, tj. opiniowania Planów 

Ruchu zakładów górniczych (części podstawowych i szczegółowych). 

 

Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Górniczej 

w kadencji 2010-2014 zawarte jest w protokołach z posiedzeń Komisji dostępnych na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Katowice.  

 

 

Przewodniczący 

Komisji Górniczej 

 

 

Stefan GIERLOTKA 

 


