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BRM.0012.9.10.2015.KJ 

Protokół Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Górniczej 

Data posiedzenia: 09.11.2015 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00
Godzina zakończenia posiedzenia: 15:10
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 

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

Radni nieobecni:

1. Aleksander USZOK

Zaproszeni goście:
 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA
2. Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK
3. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Joanna LUBOSIK
4. Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA 
5. Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN
6. Prezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Pan Marek TOKARZ
7. Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL
8. Przedstawiciel KHW S.A. Pan Marek MATUSZAK
9. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach Pani Barbara ZAJĄC

Ponadto  w  posiedzeniu  uczestniczył  Wiceprzewodniczący  Rady  Jednostki  Pomocniczej  Nr  16 
Janów-Nikiszowiec Pan Wojciech BRZÓSKA

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Możliwości zagospodarowania wyłączonych z ruchu wszystkich terenów pokopalnianych 

miasta Katowice ze szczególnym uwzględnieniem terenu po KWK „Kleofas” przy ul. Obro-
ki w Katowicach. (temat przeniesiony z posiedzenia w dniu 12.10.2015 r.)
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4. Perspektywy zagospodarowania terenów po KWK „Wieczorek” po wygaśnięciu eksploata-
cji. Aspekt społeczny i ekonomiczny w odniesieniu do mieszkańców osiedla Nikiszowiec.

5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
6. Wolne wnioski.
7. 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. 
    
Radni, jednogłośnie – 5 głosów „za” przyjęli proponowany porządek posiedzenia.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował zebranych, że projekt protokołu Nr 
9/15  z  posiedzenia  Komisji  Górniczej  w  dniu  12.10.2015  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 9/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 12.10.2015 r. został przyjęty jednogłośnie 
– 5 głosów „za”.

Ad. 3.  Możliwości zagospodarowania wyłączonych z ruchu wszystkich terenów pokopalnianych 
miasta Katowice ze szczególnym uwzględnieniem terenu po KWK „Kleofas” przy ul. Obro-
ki w Katowicach.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z próbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji. 

Prezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Pan Marek TOKARZ tytułem wstępu wyjaśnił, 
że  temat  dotyczy  majątku,  który  został  przejęty  przez  SRK  S.A.  do  likwidacji.  Przygotowana 
prezentacja dotyczy tylko dwóch kopalń,  które SRK S.A.  Przejęła,  a  mianowicie kopalni  Kleofas
i kopalni Katowice. Kopalnie te zostały połączone ale w niedługim czasie po połączeniu trafiły do 
SRK.S.A.  Następnie  Pan  Prezes  przedstawił  zebranym  prezentację  multimedialną  szczegółowo 
omawiając  informacje  dotyczące zagospodarowania  terenów po KWK Katowice –  Kleofas  Ruch 
Katowice(w ramach tych terenów sprzedano 28 działek o łącznej  powierzchni  7 hektarów oraz 
kompleks 15 działek o łącznej  powierzchni  1,7 hektara),  KWK Katowice Kleofas – Ruch Kleofas 
(zagospodarowane obiekty to budynek stacji  ratownictwa górniczego, dawna stolarnia, budynek 
jadłodajni obecnie bank i portierni). Po dokonanych sprzedażach w tym rejonie pozostały jeszcze 
kompleksy  budynków  objęte  nadzorem  konserwatora  zabytków.  Osoba,  która  je  kupi  musi 
zachować ich pierwotną szatę. Terenów do zbycia w tym rejonie jest jeszcze około 3 hektarów. Pan 
Prezes zwrócił szczególną uwagę na Szyb Wschodni Kopalni Kleofas i powierzchnię 6 hakerów, która 
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jest do zagospodarowania. Pan Prezes szeroko omówiła zarówno walory jaki i wady tego terenu. 
Szyb Zachodni Kopalni Kleofas to teren porośnięty samosiejkami i to jest jego największy problem. 
Pan Prezes zwrócił uwagę, że na tym terenie swojego czasu miał powstać łącznik między DTŚ a 
autostradą. Ta koncepcja upadła. Teren po rekultywacji pozostał. Odnośnie KWK Murcki – Staszic  
Ruch  Boże  Dary  pan  prezes  wyjaśnił,  że  Spółka  nie  ma  jeszcze  pomysłu  jak  będzie 
zagospodarowywać ten teren. To co na dzień dzisiejszy wykonuje to jest głównie restrukturyzacja 
zatrudnienia i przygotowywanie się do prac likwidacyjnych. Po likwidacji części dołowej zapadną 
decyzje co do zagospodarowania powierzchni.    

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zapytał jak miasto widzi współprace z SRK S.A. 
szczególnie w zakresie wspomnianego 6 hektarowego gruntu w okolicach Szybu Wschodniego KWK 
Kleofas.  W  kontekście  ustawy  rewitalizacyjnej  można  spróbować  coś  tam  zrobić.  Pan 
Przewodniczący stwierdził, że z przedstawionych informacji wynika, że zainteresowanie inwestorów 
tym terenem było, ale ze względu na koszty nie doszło do realizacji. Pan Przewodniczący zapytał czy 
miasto mogłoby się w ten proces jakoś włączyć.

Wiceprezydent  Miasta  Katowice  Pan  Mariusz  SKIBA stwierdził,  że  miasto  mogłoby  się  włączy
w ten  proces.  Z  informacji  jaki  Pan  Prezydent  posiada wynika,  że  w sąsiedztwie  wspomnianej  
działki jest firma zainteresowana tym terenem. Jest jednak jeszcze jedna działka na tym obszarze 
przewidziana pod działalność gospodarczą, której właścicielem jest miasto Katowice. W strukturze 
Urzędu  Miasta  Katowice  jest  Wydział  Obsługi  Inwestorów  Strategicznych,  w  którym  to  są 
podejmowane  działania  mające  na  celu  wyjście  naprzeciw  oczekiwaniom  podmiotów 
gospodarczych, które chciałyby się na tym terenie ulokować. Dążymy do tego by kolejne części 
naszego miasta, które kiedyś stanowiły tereny objęte działalnością górniczą były dedykowane nadal 
działalności  gospodarczej  starając  się  jednocześnie  udzielać  niezbędnej  pomocy  potencjalnym 
inwestorom. 
       
Przewodniczący  Komisji  Pan  Witold  WITKOWICZ stwierdził,  że  teren  ten  ma  duży  potencjał
i dobrze by było by te działania jak najszybciej przyniosły skutek.

Radny Marek CHMIELIŃSKI poprosił o wyjaśnienie w jakim czasie nastąpi likwidacja Ruchu Boże 
Dary. 

Prezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Pan Marek TOKARZ wyjaśnił, że z uwagi na 
fakt,  że  jest  to  bardzo  duży  teren  to  należy  zakładać,  że  procesy  likwidacyjne  części  dołowej 
przebiegać  będą  przez  około  3  lata.  Spółka  musi  zbadać  czy  będzie  zachodziła  konieczność 
zrobienia pompowni głębinowej. Najprawdopodobniej będzie to konieczne ze względu na ochronę 
KWK Staszic przed zagrożeniem wodnym. To jest proces na wiele lat. Spółka w 2004 roku przejęła  
KWK Katowice – Kleofas  a  do dzisiaj  jeszcze nie udało się  wszystkiego sprzedać.  To tez  będzie 
wymagało  prac  związanych  z  rekultywacja  terenu.  Wszystkie  tereny  pogórnicze  są  z  reguły 
zdegradowane  środowiskowo.  To  nakłada  na  SRK  S.A.  kolejne  obowiązki  wynikające  z  ich 
uporządkowania oczyszczenia i dopiero w dalszej kolejności sprzedaży. Pan Prezes zwrócił uwagę na 
fakt że na zrekultywowanych terenach często pojawiają się samosiejki już tak duże, że praktycznie 
bez poniesienia kosztów ich wycinki nie będzie możliwości zagospodarowania tych terenów. Zanim 
dojdzie do możliwości zaoferowania terenów do sprzedaży to mija wiele lat, a przyroda robi swoje. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA wyjaśnił, że zgodnie 
ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody można przy zachowaniu odpowiednich procedur 
wycinać samosiejki beż ponoszenia dodatkowych kosztów.  Trzeba tylko tego pilnować.

Prezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Pan Marek TOKARZ wyjaśnił, że środki Spółki 
pochodzą z dotacji budżetowej zatem SRK S.A. musi otrzymać na to pieniądze. Dotychczas mieliśmy 
limitowaną kwotę w corocznym budżecie w wysokości 400 mln zł na całe górnictwo z czego SRK  
S.A.  dostawała  około  240-260  mln  zł.  Z  tego  200  mln  zł  to  jest  działalność  związana  tylko
z  odwadnianiem  kopalń.  Zatem  na  pozostałe  prace  pozostaje  40-60  mln  zł.  Problemem  jest 
znalezienie inwestorów. Większość z nich che mieć gotowy teren. Górnicze tereny nie są gotowe. 
Wymaga to pieniędzy, czasu. SRK S.A. Nigdy na przygotowanie terenów pieniędzy nie dostanie. To 
muszą  zrobić  firmy  które  się  specjalizują  w  takich  działaniach.  Wielokrotnie  próbowaliśmy 
oferować w przetargach te tereny, najczęściej przychodzą podmioty, które chcą kupić teren by dalej 
sprzedać. Nie przychodzą ci docelowi inwestorzy, tych jest bardzo mało. 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zapytał o ewentualny potencjał dla budownictwa 
mieszkaniowego w rejonie Ruchu Boże Dary. Biorąc pod uwagę, że miasto rozwija się na południe. 
Tych terenów tam jest bardzo dużo. Pan Przewodniczący zapytał czy to jest możliwy kierunek czy  
raczej będzie to produkcja i usługi.

Prezes  Zarządu  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  Pan  Marek  TOKARZ wyjaśnił,  że   jest  to 
kwestia  polityki  miasta.  Zbyt  wcześnie  by  o  tym  wyrokować,  ponieważ  ciągle  trwa  proces 
przejmowania  kopalni.  Pierwszymi  działaniami  musi  być  restrukturyzacja  zatrudnienia. 
Paradoksalnie przejmując pracowników z kopalnią żeby zapewnić jej dalsze funkcjonowała czy to
w  ramach  likwidacji  czy  pompowni  nie  mamy  pracowników  do  obsługi.  Ci  którzy  przychodzą
z majątkiem idą od razu na urlopy górnicze. Pracownicy których my dziś potrzebujemy muszą mieć 
określone kwalifikacje i  uprawnienia. Tych pracowników jest na rynku niedobór. Spółka w dużej 
części  korzysta  z  pracowników emerytowanych.  Nie  z  młodych  ludzi,  którzy  powinni  pracować
i szukają pracy tylko z emerytów. Wolelibyśmy mieć ludzi, których się da przeszkolić, ale jest luka 
pokoleniowa która stanowi duży problem. Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenów Ruchu Boże 
Dary to w najbliższym czasie będziemy z miastem współpracować by znaleźć określić jak chcemy to 
zagospodarować. W jakim kierunku to pójdzie w dużej mierze zależy od miasta, Spółka musi się 
bowiem wpisać  w to co miasto zaplanuje  i  przewidzi  dla  tego terenu.  Podobnie  było  na KWK 
Katowice – Kleofas. Gdy SRK S.A. przejmowała teren to był to teren przemysłowy. Wystąpiła zatem 
do miasta o zmianę kwalifikacji tego terenu, zmianę planów zagospodarowania. Udało się zmienić 
ten kierunek na mieszkaniowo – usługowy a tym samym uatrakcyjnić te tereny dla potencjalnych 
inwestorów.         

Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że na Bożych Darach są jeszcze znaczne pokłady węgla, które 
należałoby wydobyć, tymczasem poszliśmy w kierunku likwidacji. 

Prezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Pan Marek TOKARZ wyjaśnił, że Spółka nie jest 
od wydobywania węgla tak mówi prawo unijne. Spółka jest od przeprowadzania likwidacji. Już dziś 
mamy z tym problem. Dwie kopalnie, które do nas trafiły Makoszowy i Brzeszcze ktokolwiek od nas  
kupi musi zwrócić pomoc publiczną, która została udzielona tym kopalniom. Prawo unijne jest tym, 
prawem którym musimy się kierować dlatego, że z Unii dostajemy dotacje, które są w przypadku 
likwidacji  dozwoloną pomocą publiczną.  To nie kłóci  się  jednak z  tym,  że  po ten węgiel  mogą
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w przyszłości  sięgnąć prywatne firmy. Tego nie wolno robić SRK S.A. natomiast jeśli  jakikolwiek 
przedsiębiorca  uzna,  że  mu  się  to  opłaci  może  wystąpić  o  koncesję  i  może  ten  węgiel  dalej  
wydobywać. Spółka może mu nawet sprzedać część infrastruktury. Natomiast sama nie może tego 
robić. Ograniczeniem jest również rynek. Dzisiaj węgla nie da się sprzedać na rynku. Pan Prezes 
wyjaśnił, jak to na chwilę obecną wygląda na przykładzie Kopalni Makoszowa i Kopalni Brzeszcze.  

Radny Józef ZAWADZKI zapytał co z pracownikami. Zdaniem Pana radnego państwo polskie na tym 
więcej straci ponieważ trzeba tym ludziom płacić, a oni nie zarabiają. 

Prezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Pan Marek TOKARZ wyjaśnił, że trzeba sobie 
zadać  pytanie  co  się  opłaca.  SRK  S.A.  to  się  opłaca  bo  ma  dopłatę  do  strat  produkcyjnych
z pieniędzy podatnika.  Pytanie jak długo można z  pieniędzy podatnika korzystać.  Prawo unijne 
mówi, że SRK S.A. możne dopłacać tylko do grudnia 2018 roku. Później jest już tylko likwidacja. Za 4 
miesiące w kopalni Brzeszcze dopłaciliśmy ponad 100 mln zł do strat produkcyjnych, żeby można 
było realizować wypłaty, by mogła funkcjonować kopalnia. Gdybyśmy chcieli takie dopłaty czynić
w szeregu innych kopalń to państwo polskie by było obciążone ogromną kwotą na utrzymywanie 
nierentowych miejsc pracy.  

Przewodniczący Komisji  Pan Witold WITKOWICZ wyraził  nadzieję,  że  do 2018 roku zmieni  się 
koniunktura na rynku surowców. 

Przedstawiciel KHW S.A. Pan Marek MATUSZAK przedstawił zebranym prezentację multimedialną 
zawierająca  informacje  dotyczące  niekapitalizowanych  obszarów  którymi  KHW  S.A.  próbował 
zainteresować  miasto  Katowice  oraz  potencjalnych  inwestorów  jak  np.  Specjalna  Strefę 
Ekonomiczną. Są to tereny poprzemysłowe zlokalizowane w różnych dzielnicach miasta w rejonach: 
KWK  Kleofas  ul.  Obroki;  KWK  Wieczorek  wieża  ciśnień,  gliniak,  Galeria  Szyb  Wilson  ul. 
Oswobodzenia/Szopienicka; KWK Wujek ul. Zgody w sąsiedztwie KS Rozwój; KWK Staszic osadnik 
Zuzanna,  były  szyb  wentylacyjny  -  Szyb  Adama;  KWK  Murcki  Szyb  Maria;  KWK  Katowice  ul. 
Wrocławska Szyb Bema. 

Radny  Marek  CHMIELIŃSKI  poprosił  o  przybliżenie  kwestii  związane  z  projektowaną  Kalwarią 
Górniczą, która w zamyśle miała być miejscem kultu, ale też rekreacji dla mieszkańców i turystów, 
w dzielnicy  Murcki,  na kilkuhektarowym wzniesieniu hałdy Maria,  nieopodal  dwupasmówki  do 
Bielska-Białej. Pan radny przypomniał jak wyglądała początkowa faza realizacji tego projektu.

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL wyjaśnił, 
że  projekt  Kalwarii  Górniczej  został  częściowo  zawieszony  w  związku  z  niesprzyjająca  sytuacja 
geopolityczną  kopalń.  KHW  S.A.  w  dalszym  ciągu  realizuje  przyjętą  koncepcję,  uzyskaliśmy 
pozwolenie na budowę, czyli ukształtowanie tej hałdy. Projekt jest realizowany dosyć wolno, ale 
sytuacja w górnictwie jest trudna. Na ile jesteśmy w stanie to te działania nadal realizujemy.    

Wobec braku dalszych 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
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Ad. 4. Perspektywy zagospodarowania terenów po KWK „Wieczorek” po wygaśnięciu eksploata-
cji. Aspekt społeczny i ekonomiczny w odniesieniu do mieszkańców osiedla Nikiszowiec.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z próbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że jeśli chodzi 
o sytuację osób bezrobotnych na Nikiszowcu to nie odbiega ona znacznie od sytuacji w zakresie  
bezrobocia w całym mieście. Sytuacja jest bardzo dobra jeśli chodzi o wskaźnik bezrobocia ogółem 
na  koniec  września  2015  roku.  Stopa  bezrobocia  w  Katowicach  wynosiła  3,9%.  Z  ostatnich 
informacji  wynika,  że nadal  spada i  w chwili  obecnej wynosi  3,8%. Jeśli  chodzi  o mieszkańców 
dzielnicy Nikiszowiec to liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych wynosiła 258 osób w tym 142 
kobiety. Największy udział  procentowy w tej  grupie to są osoby długotrwale bezrobotne, które 
pomimo podejmowania  różnorakich  działań  aktywizujących  są  tymi  osobami,  które  najtrudniej 
aktywizować. Najliczniejsza grupa osób bezrobotnych na Nikiszowcu to są osoby z wykształceniem 
gimnazjalnym  i  poniżej.  Jeżeli  chodzi  o  usługi  jakie  Powiatowy  Urząd  Pracy  może  zaoferować 
osobom  bezrobotnym,  które  ewentualnie  poszukują  pracy  zarówno  w  skali  całego  miasta  jak
i  dzielnicy  Nikiszowiec  jest  to  pośrednictwo  pracy,  poradnictwo  zawodowe,  staże,  prace 
interwencyjne, refundacja kosztów doposażenia stanowisk pracy, różnego rodzaju szkolenia. Takie 
instrumenty rynku pracy pozwalają na pomoc w tym zakresie.      

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach Pani Barbara ZAJĄC dodała w uzupełnieniu, 
że PUP w dalszym ciągu posiada środki na uruchomienie własnej działalności, nastawiamy się na 
przedsiębiorczość,  bo w tym kierunku należy  pójść.  Jeśli  chodzi  o  osoby zarejestrowane,  które 
odeszły  z  KHW S.A.  Jest  to  38  pań  z  których  19  jest  po  50  roku  życia  i  te  panie  przejdą  na  
świadczenia przedemerytalne.  Te  osoby wcale  nie  musiały  być  osobami  bezrobotnymi   były  to 
dobrowolne  odejścia.  Panie  zrezygnowały  z  pracy  dlatego,  że  po  przejściu  do  Centrum  Usług 
Wspólnych  KHW  S.A.  straciłyby  pewne  przywileje.  Stąd  też  te  38  osób  zarejestrowanych  od
1 października 2015 r. Ogółem z KHW S.A. na koniec 2014 roku było zarejestrowanych 21 osób do 
września 2015 r. 27 osób, a od października 38 osób, zatem w sumie 86 osób. Nie jest to liczba, 
która  rzutuje  na  ogólne  bezrobocie  w  mieście.  Osoby  które  są  zainteresowane  pracą  mogą 
korzystać  z  ofert  pracy.  Nowe  instrumenty,  które  weszły  od  ubiegłego  roku  podzieliły  osoby 
bezrobotne, musimy te osoby profilować. Pierwszy profil to osoby, które same sobie muszą znaleźć 
pracę.  Takich  osób  w  Katowicach  jest  460.  Trzeci  profil  to  osoby  oddalone  od  rynku  pracy 
rejestrujące  się  głównie  po  ubezpieczenie  zdrowotne,  wszelkiego  rodzaju  pomoc  socjalną  tych 
mamy prawie 2800. Pozostała grupa czyli 5000 są to osoby, które możemy aktywizować. W tych 
5000 również są osoby, które czekają na świadczenia i zasiłki przedemerytalne.                 

Radny Józef  ZAWADZKI  stwierdził,  że  otrzymuje  zarówno prośby na  piśmie  jak  i  zgłoszenia  na 
dyżurach od osób poszukujących pracy. Osoby te twierdzą, że nie ma ofert pracy. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach Pani Barbara ZAJĄC  stwierdziła, że wiele osób 
poszukuje pracy za określone wynagrodzenie. Niestety na wynagrodzenie jakie oferują pracodawcy 
nie mamy wpływu. Pracodawcy zwykle proponują najniższe wynagrodzenie, poszukujący pracy za 
najniższe  wynagrodzenie  pracować  nie  chcą.  Oferty  są.  Natomiast  kwestia  umów  i  wysokości 
wynagrodzeń jest barierą.     
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Radny  Józef  ZAWADZKI stwierdził,  że  coraz  częściej  obserwowana  jest  taka  tendencja,  że 
pracodawcy proponują pracę „na czarno” bez umowy. Zdaniem Pana radnego jest to duży problem 
bo jeśli pracodawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań parownicy nie mają możliwości leg artis  
dochodzenia swoich praw. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach Pani Barbara ZAJĄC stwierdziła, że każdy ma 
prawo podejmując pracę zażądać od pracodawcy zgłoszenia do ZUS. W związku ze zmiana ustawy 
od stycznia mamy wgląd do ubezpieczeń ZUS. Okazuje się niejednokrotnie, że osoby którym się 
wydawało, że pracują „na czarno” były zgłoszone do ZUS, a jednocześnie zarejestrowane w PUP. 
Wysokość składki miesięcznie płaconej przez PUP do ZUS była w granicach 600 tys. W tej chwili po  
podłączeniu do systemu i możliwości wglądu na konta indywidualne płacimy tej składki  420 – 430 
tys.  Obserwujemy  zjawisko,  że  mimo  znacznych  środków  które  przeznacza  Ministerstwo  oraz 
przyznaje  Unia  dla  ludzi  młodych  szczególnie  nieuczących  się  i  niepracujących  nie  ma 
zainteresowania w odbyciu nawet stażu pracy. 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ odnosząc się do kwestii wysokości wynagrodzeń 
stwierdził,  że Urząd Miasta nie ma wpływu na wysokość pensji  w całym mieście natomiast ma 
wpływ  na  wysokość  pensji  w  jednostkach  mu  podległych.  Jak  wiemy  pensje  urzędnicze, 
pracowników jednostek oraz spółek nie są wysokie. Pan Przewodniczący poinformował,  że głos
w  dyskusji  chciałby  zabrać  obecny  na  posiedzeniu  Wiceprzewodniczący  Rady  Jednostki 
Pomocniczej  Nr  16  Janów-Nikiszowiec  Pan  Wojciech  Brzóska.  Wobec  powyższego  Pan 
Przewodniczący poddał wniosek o udzielenie głosu Panu Brzósce pod głosowanie

Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku Pana Przewodniczącego. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Jednostki  Pomocniczej  Nr  16  Janów-Nikiszowiec  Pan  Wojciech 
BRZÓSKA poprosił o przedstawienie najbliższej przyszłości KWK Wieczorek dla Szybu Poniatowski. 
Pracownicy  Kopalni  i  okoliczni  mieszkańcy  twierdzą,  że  ten  szyb  ma być  przekazany  do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń, że być może będzie on likwidowany.
     
Prezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Pan Marek TOKARZ stwierdził, że takie były 
koncepcje ze strony KHW S.A. ale one są nierealne. By cokolwiek zostało przekazane do SRK S.A. To  
najpierw państwo polskie musi przygotować plan zamknięcia kopalń i w ten plan musi być wpisana 
Kopania Wieczorek z nawy. Wówczas państwo polskie przygotowuje wycenę kosztów likwidacji za 
pomocą SRK. S.A. Te środki, które zostaną przez nas zaprognozowane są przypisywane tej nazwie 
kopalnianej „Wieczorek” do likwidacji  do wniosku notyfikacyjnego, który składa Minister Skarbu 
Państwa  do  Komisji  Europejskiej.  Dopiero  jak  Komisja  Europejska  zaakceptuje  te  środki,  czyli  
dokona  notyfikacji  wówczas  można  je  wydawać.  Jeśli  jest  jednak  pilna  potrzeba  to  składa  się 
wniosek i już za złożony wniosek udziela się pomocy publicznej. Jeśli jednak Unia to zaneguje to  
państwo polskie  musi  zwrócić  wszystkie  pieniądze.  Jeżeli  chodzi  o  Szyb Poniatowski  to  nie ma
w  programie  zamknięcia  polskich  kopalń  i  wniosków  notyfikacyjnych  w  ogóle  nazwy  Kopalnia 
Wieczorek. W związku z tym nie ma szans na przyznanie jakichkolwiek środków na ten cel. Dotąd 
dopóki taki wniosek nie zostanie złożony. Wniosek taki jest bowiem podstawą do wystąpienia do 
Ministra  Gospodarki  o  przyznanie  środków  z  dotacji  budżetowej  na  utrzymanie  i  w  dalszej 
kolejności likwidacje danej kopalni.             
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Wobec braku dalszych 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. 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował, że na dziejesz posiedzenie Komisji 
nie wpłynęła dodatkowa korespondencja. 

Ad. 6. Wolne wnioski.

Przewodniczący  Komisji  Pan  Witold  WITKOWICZ poinformował,  że  na  posiedzeniu  w  dniu 
30.11.2015 r. przyjmowany będzie plan pracy Komisji Górniczej na 2016 rok. Wobec powyższego 
Pan  Przewodniczący  zwrócił  się  z  prośbą  do  Państwa  radnych  o  przygotowanie
i przesłanie do Pana Przewodniczącego lub do Biura Rady Miasta propozycji do planu. 

Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził,  
iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany. 

Ad. 7. 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
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