UCHWAŁA NR XXII/513/2016
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie sprzeciwu wobec likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446, na wniosek Komisji nr 10 ds. Szkód Górniczych
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Wyrazić stanowczy sprzeciw wobec decyzji Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
odnośnie likwidacji KWK "Krupiński„ w Suszczu i przekazania jej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń
S.A.
§ 2. Niniejszą uchwałę przekazać wszystkim organom stanowiącym gmin i powiatów
województwa śląskiego oraz Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów,
Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Wojewodzie Śląskiemu, Marszałkowi
Województwa Śląskiego, Posłom i Senatorom z terenu Województwa Sląskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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UZASADNIENIE
Likwidacja KWK „Krupiński” kopalni znajdującej się na terenie Gminy Suszec doprowadzi do
negatywnych skutków, nie tylko dla Gminy Suszec ale również dla jednostek samorządu terytorialnego, dla
których istnienie KWK "Krupiński" ma znaczenie. Dotknie mieszkańców tych jednostek samorządu
terytorialnego, bowiem bezpowrotna utrata 2.500 miejsc pracy w Kopalni oraz około 1.500 miejsc pracy
w firmach zatrudnionych do robót dołowych i powierzchniowych, spowoduje zachwianie lokalnego rynku
pracy oraz stosunków gospodarczo - społecznych w Powiecie Pszczyńskim, Mikołowskim, Mieście
Jastrzębie-Zdrój, Gminie Suszec, Orzesze, Żory, Pawłowice.
Utracone zostaną miejsca pracy nie tylko w górnictwie, ale poza nim. Taki tok postępowania
skazuje kolejne pokolenie młodych ludzi naszego regionu na emigrację za chlebem. Długotrwała
działalność KWK "Krupiński" w naturalny sposób spowodowała wystąpienie monokultury górniczej
i zawodowej, która nie sprzyjała dynamicznemu rozwojowi przedsiębiorczości i odstraszyła inwestorów nie
związanych z górnictwem, do tworzenia alternatywnych miejsc pracy.
Likwidacja kopalni uniemożliwi wykonanie zadań własnych Gminy Suszec, określonych w art. 7
ustawy o samorządzie gminnym oraz spowoduje skutki w sferze finansowej Państwa, związane chociażby
ze zwiększonymi nakładami na pomoc społeczną.
Kopalnia
zorganizowanym

„Krupiński”
zespołem

przeznaczona
infrastruktury

z

niezrozumiałych

technicznej,

powodów

obecnie

szeroko

do

likwidacji,

jest

modernizowanym,

z ukształtowanym i wykształconym zespołem pracowniczym oraz udokumentowanymi pokładami węgla.
Przywołana przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. przyczyna likwidacji Kopalni , w postaci 200
mln zł strat, z dokonanej w zeszłym roku aktualizacji wyceny środków trwałych, jest operacją wyłącznie
księgową i w rzeczywistości kopalnia, być może, nie ma przymiotu trwale nierentownej. Powyższe winno
być przedmiotem badania przez odpowiednie służby.
Jak uczy doświadczenie na przykładzie Wałbrzycha, zamknięcie kopalni doprowadzi do zapaści
w sferze ekonomiczno - socjalnej również Gminy Suszec. Żadne protezy w postaci ustaw socjalnych czy
przeniesień na inne kopalnie tych miejsc pracy nie odtworzą. Odejście od monokultury górniczej wymaga
czasu, nakładów finansowych i działań skierowanych na zmiany społeczne.
Decyzja Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej przeczy wszelkim oświadczeniom władz
państwowych o nie zamykaniu kopalń, a wręcz ma charakter działania przeciwko nim.
Jesteśmy przekonani, że węgiel z Kopalni Krupiński można dalej wydobywać i sprzedawać
z zyskiem o czym świadczą prognozy ekonomiczne. Naszym zdaniem decyzja o likwidacji kopalni jest
najgorszą jaką można podjąć. Wierzymy, że władze odpowiedzialne za górnictwo, zgodnie z publiczną
obietnicą, znajdą rozwiązanie gwarantujące dalsze istnienie Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński".
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