UCHWAŁA NR V/73/2015
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie stanowiska władz samorządowych miasta Mikołów wobec ogłoszonych zapowiedzi
likwidacji KWK Pokój w Rudzie Ślaskiej oraz trzech innych w naszym regionie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.),
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Wyrazić w imieniu mieszkańców Mikołowa, w tym górników i ich rodzin, wielu osób zatrudnionych
w firmach związanych z branżą górniczą oraz w imieniu władz samorządowych naszego miasta, głebokie
zaniepokojenie zapowiedzią Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz, dotyczącą likwidacji
Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój" w Rudzie Śląskiej oraz trzech innych w naszym regionie. Wyrażamy
swój kategoryczny sprzeciw wobec zapowiedzi likwidacji kopalń, pomimo obietnicy danej górnikom w maju
2014 roku przez ówczesnego Premiera Donalda Tuska. Stoimy na stanowisku, że Śląsk, górnicy i cała
branża górnicza zasługuje na poważne traktowanie i odpowiedzialne decyzje. Jako samorządowcy jesteśmy
przeciwni likwidacji naszych kopalń w obliczu zaistniałych w tych dniach wydarzeń i faktów mamy moralny
i społeczny obowiązek wsparcia protestujących górników, mieszkańców naszych miast, których
przyrzekaliśmy reprezentować. Wyrażamy również głębokie niezadowolenie z faktu, że przy podejmowaniu
tak strategicznych decyzji dla naszego regionu i naszych miast nie zaprasza się do stołu negocjacji strony
samorządowej, na którą bezspornie spadną negatywne społeczne i ekonomiczne skutki takich decyzji. Co
więcej, samorządy o tych decyzjach dowiadują się z mediów co zasługuje na mocne słowa krytyki, co
niniejszym wyrażamy. Rozumiejąc potrzebę zmian w branży górniczej, potrzebę restrukturyzacji i dobrego
wieloletniego planu naprawy tej gałęzi przemysłu, pragniemy tą drogą wyrazić swój kategoryczny sprzeciw
przeciwko podejmowaniu szybkich, nie konsultowanych z nikim, a przez to być może pochopnych decyzji,
których nieodwracalne gospodarcze i społeczne skutki pogrążą w ubóstwie tysiące śląskich
rodzin.Apelujemy i żądamy, aby wszystkie rządowe decyzje o tak wielkich konsekwencjach były
podejmowane z udziałem przedstawicieli branży górniczej, strony społecznej, oraz władz samorządowych
miast, których te decyzje dotyczą.
§ 2. Treść uchwały dostarczyć do: Premiera Rządu Ewy Kopacz, Marszałka Sejmu Radosława
Sikorskiego, Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Marszałka Województwa Śląskiego,
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego. Do Prezydentów i Rad Miast
Ruda Śląska, Siemianowice jako informację o podjęciu uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Mikołowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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