Protokół Nr 6/2019
z posiedzenia Komisji RM Nr 10 ds. Szkód Górniczych, które odbyło się dnia 16 grudnia
2019 roku o godzinie 1530 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.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – otworzył posiedzenie, przywitał członków
Komisji, radną Ewelinę Kuklę, radną Katarzynę Głośną oraz zastępcę burmistrza Iwonę
Spychałę-Długosz. Stwierdził prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.
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 – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji:
- Projekt uchwały nr 161/2019 w sprawie protestu wobec wykonania badawczego
otworu wiertniczego Bielszowice – 1K wraz z otworem kierunkowym Bielszowice – 2H
w celu oceny przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla w ramach II Etapu
Programu Badawczego Geo-Metan na terenie miasta Mikołów.
Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz - przypomniała, że ww. projekt uchwały
został przygotowany na wniosek Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska oraz Komisji
RM nr 10 ds. Szkód Górniczych.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: zastępca burmistrza Iwona
Spychała-Długosz, radny Krzysztof Żur, radny Krzysztof Jakubiec oraz przewodniczący
Komisji Andrzej Sukiennik.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji radny Krzysztof Żur zaproponował wystąpić
do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem, aby do uzasadnienie projektu uchwały dopisać dwa
zdania na temat szczelinowania górotworu, które może być potencjalnym zagrożeniem
dla zdrowia i środowiska.
Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu
uchwały wraz z autopoprawką zgłoszoną przez radnego Krzysztofa Żura.
Za przyjęciem głosowało 2 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 161/2019 wraz z autopoprawką większością głosów został
zaopiniowany pozytywnie.
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Radny Krzysztof Żur – zaproponował, aby ww. uchwalę przesłać do wiadomości Dyrektora
Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie.
- Pozytywna opinia Burmistrza Mikołowa dodatku nr 20 do Planu Ruchu
Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Ruda” Ruch Halemba na okres
od 01.01.2018 r. do 31.08.2020 r.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. opinii do wiadomości.
Do pkt 3
Brak.
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – przedstawił plan pracy Komisji RM nr 10
ds. Szkód Górniczych na 2020 rok, do którego nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. planu pracy.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Plan pracy Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych na 2020 rok został przyjęty
jednogłośnie.
Do pkt 5
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – przedstawił sprawozdanie z działalności
Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych za 2019 rok, do którego nie wniesiono żadnych
uwag, ani zmian.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. sprawozdania.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z działalności Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych za 2019 rok
zostało przyjęte jednogłośnie.
Do pkt 6
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – przedstawił protokół z przedostatniego
posiedzenia Komisji Nr 4/2019, do którego nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 4/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 7
Radny Krzysztof Żur – przypomniał o wniosku Komisji z dnia 8 lipca 2019 r. dotyczącego
propozycji, aby na następnym posiedzeniu Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych
przedstawiciel Urzędu Miasta omówił temat wykonywania pomiarów osiadań terenów gminy
Mikołów, na których prowadzona jest eksploatacja górnicza.

2

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad przewodniczący
Komisji podziękował zebranym za udział obradach.
Posiedzenie zakończono o godz. 1550.
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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