Protokół Nr 14/2021
z posiedzenia Komisji RM Nr 10 ds. Szkód Górniczych, które odbyło się dnia 25 stycznia
2021 roku o godzinie 1500 w zdalnym trybie obradowania
Obecnych 3 członków Komisji (na 3 ogółem).
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.
4. Analiza realizacji wniosków Komisji.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
6. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – otworzył posiedzenie, przywitał
członków Komisji, inspektora Wydziału Ochrony Środowiska UM Grzegorza Nowoka
oraz sołtysa Śmiłowic Józefa Świerczynę. Odczytał listę obecności, stwierdził prawomocność
oraz przedstawił porządek obrad.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 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 – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- pismo Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach dot. prośby
o zaopiniowanie dodatku do planu ruchu likwidowanego podziemnego zakładu górniczego
KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” na lata 2020-2021
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Grzegorz Nowok – omówił temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem
ww. dodatku.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Dodatek do planu ruchu likwidowanego podziemnego zakładu górniczego KWK
„Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” na lata 2020-2021 jednogłośnie został zaopiniowany
pozytywnie.
- pismo Polskiej Grupy Górniczej S.A. dot. prośby o zaopiniowanie dodatku nr 32
do planu ruchu na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. Polskiej Grupy Górniczej
S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Grzegorz Nowok – omówił temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem
ww. dodatku.
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Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Dodatek nr 32 do planu ruchu na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. Polskiej Grupy
Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba jednogłośnie został zaopiniowany
pozytywnie.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – przedstawił sprawozdanie z działalności
Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych za 2020 rok, do którego nie wniesiono żadnych
uwag, ani zmian.
Sprawozdanie z działalności Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych za 2020 rok zostało
przyjęte przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – kolejno przedstawił odpowiedzi na wnioski
Komisji z poprzedniego posiedzenia.
- pismo Burmistrza Mikołowa dot. odpowiedzi na wniosek z poprzedniego
posiedzenia w sprawie problemu z prawidłowym funkcjonowaniem kanalizacji
deszczowej
przy ul. Strażackiej
- pismo Burmistrza Mikołowa dot. odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia
w sprawie: odprowadzenia wód opadowych za wylotem kanalizacji deszczowej w rejonie
ul. Strażackiej, usuwania szkód górniczych w budynkach gminnych oraz prac
przygotowawczych pod złożem „Śmiłowice”
Radny Krzysztof Jakubiec – nawiązał do tematu usuwania szkód górniczych w budynkach
gminnych. Wyjaśnił, że chodziło o budynek przedszkola w Paniowach, a nie szkoły. Zwrócił
się z prośbą o skorygowanie jego wypowiedzi w tym temacie w protokole oraz we wnioskach.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- problemu zalewania prywatnych posesji przy ul. Strażackiej – sprawa jest prowadzona
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przez Państwowe Gospodarstwo Wody
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Wydział Gospodarowania
Wodami. Poszczególne sprawy dotyczące kilku właścicieli z tego rejonu są obecnie w toku
i są prowadzone na wniosek właścicieli nieruchomości, gmina nie jest stroną postępowania.
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Grzegorz Nowok poinformował, że wystąpi
do Wód Polskich z wnioskiem o udostępnienie kopii decyzji dotyczącej zgody
na przeprowadzenie rurociągu przez jedną z prywatnych posesji;
- usuwania szkód górniczych w budynkach gminnych w Bujakowie (budynek OSP oraz
sołtysówka) – kopalnia zadeklarowała chęć wykonania ponownej analizy uszkodzeń;
- złoża „Śmiłowice” – obecnie nie są prowadzone, ani planowane żadne prace przygotowawcze
związane z ww. złożem.
Radny Krzysztof Żur:
- wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie analizy porównawczej danych z rejestratorów
wstrząsów, które znajdują się w Paniowach oraz Bujakowie z ostatnich dwóch lat. Uzyskane
informacje wskażą jakiego rodzaju wstrząsy były generowane przez Kopalnię Budryk;
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- ponownie poruszył temat zalewania posesji prywatnych przy ul. Strażackiej i ponowił
wniosek o wyznaczenie w Urzędzie Miasta Mikołów osoby, która będzie koordynować
ten temat i doprowadzi do rozwiązania zaistniałego problemu;
- poruszył temat pomiaru obniżeń terenu w rejonie ul. Strażackiej w Mikołowie – Polska Grupa
Górnicza Oddział KWK Ruda przesłała informacje w tym temacie do Urzędu Miasta Mikołów,
materiały wpłynęły 5 października 2020 roku – 6 października 2020 roku członkowie Komisji
RM nr 10 ds. Szkód Górniczych otrzymali skany dokumentów na służbowe skrzynki mailowe;
- odniósł się do wniosku z poprzedniego posiedzenia Komisji i ponowił swój postulat,
aby posiedzenia Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych odbywały się raz w miesiącu
w celu omówienia tematu aktualnie prowadzonych eksploatacji górniczych w poszczególnych
rejonach Mikołowa.
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Grzegorz Nowok – odniósł się
do wypowiedzi radnego Krzysztofa Żura. W skrócie przedstawił informacje na temat aktualnie
prowadzonych eksploatacji górniczych oraz występujących na terenie Mikołowa szkód
górniczych.
Radny Krzysztof Żur – zwrócił się z prośbą o przygotowanie zestawienia z informacjami
na temat aktualnie prowadzonych eksploatacji górniczych na terenie Mikołowa
przez poszczególne kopalnie.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pism do wiadomości.
Do pkt 5
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik - przedstawił protokół z poprzedniego
posiedzenia Komisji nr 13/2020 z dnia 14 grudnia 2021 roku, do którego naniesiona została
poprawka zgłoszona przez radnego Krzysztofa Jakubca dotycząca usuwania szkód górniczych
w budynkach gminnych w tym m.in. przedszkola w Paniowach, a nie jak to wcześniej
odnotowano szkoły.
Protokół nr 13/2021 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 6
Sołtys Śmiłowic Józef Świerczyna – zwrócił się z prośbą do inspektora Wydziału Ochrony
Środowiska UM Grzegorza Nowoka, aby na bieżąco informował przedstawicieli sołectwa
Śmiłowice, jeżeli zajdzie jakaś zmiana w kwestii złoża „Śmiłowice”.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad przewodniczący
Komisji podziękował zebranym za udział obradach.
Posiedzenie zakończono o godz. 1600.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji
Rady Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji Nr 10

Monika Graca-Kierzkowska

Andrzej Sukiennik
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