Protokół Nr 8/2020
z posiedzenia Komisji RM Nr 10 ds. Szkód Górniczych, które odbyło się dnia 2 marca
2020 roku o godzinie 1400 w sali nr 11 Urzędu Miasta w Mikołowie
Obecnych 3 członków Komisji (na 3 ogółem).
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione w tym:
- przedłużenie okresu obowiązywania koncesji wydobycia węgla dla KWK „Halemba”;
- omówienie tematu projektowanej koncesji wydobycia węgla ze złoża Śmiłowice.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – otworzył posiedzenie, przywitał członków
Komisji, inspektora Wydziału Ochrony Środowiska Grzegorza Nowoka, sołtysa Śmiłowic
Józefa Świerczynę, przedstawicieli kopalń „Bielszowice” i „Halemba”, przedstawicieli
Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie oraz mieszkańców Mikołowa. Stwierdził
prawomocność
oraz przedstawił porządek obrad.
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Grzegorz Nowok – wniósł pod obrady Komisji
dodatek nr 26 do planu ruchu KWK „Bolesław Śmiały” na okres od 1.01.2017 do 31.07.2020.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – oddał głos przedstawicielowi Kopalni
„Bielszowice”.
Kierownik Działu mierniczo-geologicznego KWK „Bielszowice” Ireneusz Chodyra
– szczegółowo omówił temat koncesji Kopalni „Bielszowice” nr 161/94 na przedłużenie
wydobycia ze złoża „Zabrze-Bielszowice” w zakresie jej obowiązywania do 2044 roku.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: przedstawiciel KWK „Bielszowice”
Ireneusz Chodyra, radny Krzysztof Żur, radny Krzysztof Jakubiec oraz inspektor Wydziału
Ochrony Środowiska Grzegorz Nowok.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad pozytywnym
zaopiniowaniem koncesji Kopalni „Bielszowice” nr 161/94 na przedłużenie wydobycia
ze złoża „Zabrze-Bielszowice” w zakresie jej obowiązywania do 2044 roku, na takich
samych warunkach jak do tej pory.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższa propozycja jednogłośnie została zaopiniowana pozytywnie.
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Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Grzegorz Nowok – zaproponował,
aby w następnej kolejności omówić materiały, które przesłane zostały do Ministerstwa
dotyczące wniosku Polskiej Grupy Górniczej S.A. w sprawie zmiany koncesji nr 19/98
na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża
„Halemba II”. Oddał głos przedstawicielowi Kopalni „Halemba”.
Kierownik Działu Miernictwa i Geologii KWK Ruda Ruch „Halemba” Janusz Waligóra
– omówił temat ww. wniosku.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: przedstawiciel KWK Ruda Ruch
„Halemba” Janusz Waligóra, radny Krzysztof Żur, sołtys Śmiłowic Józef Świerczyna, radny
Krzysztof Jakubiec, mieszkaniec Mikołowa oraz inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
Grzegorz Nowok.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad pozytywnym
zaopiniowaniem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Wniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. w sprawie zmiany koncesji nr 19/98
na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża
„Halemba II” jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Krzysztof Żur – zobowiązał inspektora Wydziału Ochrony Środowiska Grzegorza
Nowoka, aby dopilnował zgodność dokumentów, które zostaną przesłane do Urzędu Miasta
z tymi, które dzisiaj zostały omówione.
Przystąpiono do omówienia tematu projektowanej koncesji wydobycia węgla kamiennego
i metanu ze złoża „Pole Śmiłowickie”.
Kierownik Działu Miernictwa i Geologii KWK Ruda Ruch „Halemba” Janusz Waligóra
– omówił temat.
Nastąpiła obszerna dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: przedstawiciel KWK
Ruda Ruch „Halemba” Janusz Waligóra, radny Krzysztof Żur, sołtys Śmiłowic Józef
Świerczyna, radny Krzysztof Jakubiec, mieszkańcy Mikołowa, inspektor Wydziału Ochrony
Środowiska Grzegorz Nowok, przedstawiciel KWK „Bielszowice” Ireneusz Chodyra,
przedstawiciele ZIM oraz przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik.
Sołtys Śmiłowic Józef Świerczyna – poinformował, że mieszkańcy Śmiłowic są przeciwni
wydobyciu węgla ze złoża „Pole Śmiłowickie”. Zaapelował do radnych o negatywne
zaopiniowanie ww. koncesji oraz zaproponował zorganizowanie spotkania mieszkańców
z przedstawicielami Kopalni, na którym temat zostanie szczegółowo przedyskutowany.
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Grzegorz Nowok
że do Urzędu Miasta Mikołów nie wpłynął jeszcze wniosek koncesyjny.

–

poinformował,

Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – zaproponował zamknąć dyskusję w tym
temacie i przystąpić do głosowania nad zaopiniowaniem sprawy uzyskania koncesji
na wydobycie węgla kamiennego i metanu ze złoża „Pole Śmiłowickie”.
Za przyjęciem głosowało 2 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Sprawa uzyskania koncesji na wydobycie węgla kamiennego i metanu ze złoża
„Pole Śmiłowickie” większością głosów została zaopiniowana pozytywnie.
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- dodatek nr 26 do planu ruchu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK
„Bolesław Śmiały” na okres od 1.01.2017 r. do 31.07.2020 r.
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Grzegorz Nowok – omówił temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. dodatku do planu
ruchu.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Dodatek nr 26 do planu ruchu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław
Śmiały” na okres od 1.01.2017 r. do 31.07.2020 r. jednogłośnie został zaopiniowany
pozytywnie.
- uchwała Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Radny Krzysztof Żur – zaproponował wystąpić z wnioskiem formalnym
o przygotowanie na najbliższą sesję Rady Miejskiej Mikołowa projektu uchwały
w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 3
Radny Krzysztof Żur – zaproponował wystąpić z wnioskiem formalnym do Burmistrza
Mikołowa, aby wszystkie sprawy dotyczące prac geologicznych oraz górniczych były
bezzwłocznie przekazywana do wiadomości Komisji Rady Miejskiej nr 10 ds. Szkód
Górniczych (wniosek w nawiązaniu do sprawy odwiertów wiertniczych na terenie sołectwa
Borowa Wieś).
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – przedstawił protokoły z poprzednich
posiedzeń Komisji: protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony
Środowiska oraz Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych Nr 5/12/2019, do którego
nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian oraz protokół Nr 7/2020, do którego również
nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 5/12/2019 oraz Nr 7/2020 zostały przyjęte przez aklamację.
Do pkt 5
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad przewodniczący
Komisji podziękował zebranym za udział obradach.
Posiedzenie zakończono o godz. 1520.
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Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji
Rady Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała
(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodniczący Komisji Nr 10
(Andrzej Sukiennik)
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