Protokół Nr 9/2020
z posiedzenia Komisji RM Nr 10 ds. Szkód Górniczych, które odbyło się dnia 11 marca
2020 roku o godzinie 1200 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:
- zaopiniowanie wniosku o zmianę koncesji nr 116/94 na wydobywanie węgla kamiennego
ze złoża „Bolesław Śmiały” oraz złoża „Łaziska” w zakresie wydłużenia terminu
jej obowiązywania, do dnia 31 grudnia 2040 roku;
- zaopiniowanie dodatku nr 18 do planu ruchu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział
KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice” na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – otworzył posiedzenie, przywitał członków
Komisji, inspektora Wydziału Ochrony Środowiska Grzegorza Nowoka, przedstawicieli
Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie oraz przedstawiciela Kopalni „Bolesław Śmiały”
Dariusza Wuwra. 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.
- Wniosek o zmianę koncesji nr 116/94 na wydobywanie węgla kamiennego
ze złoża „Łaziska” oraz złoża „Bolesław Śmiały” w zakresie wydłużenia terminu
jej obowiązywania, do dnia 31 grudnia 2040 roku.
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Grzegorz Nowok – wstępnie przedstawił
sprawy, które będą przedmiotem obrad Komisji, a następnie oddał głos przedstawicielowi
Kopalni „Bolesław Śmiały”.
Przedstawiciel Kopalni „Bolesław Śmiały” Dariusz Wuwer – omówił ww. temat.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: przedstawiciel Kopalni „Bolesław
Śmiały” Dariusz Wuwer, radny Krzysztof Jakubiec, radny Krzysztof Żur, inspektor Wydziału
Ochrony Środowiska Grzegorz Nowok oraz przedstawiciele Zakładu Inżynierii Miejskiej
w Mikołowie.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji zaproponowano zaopiniować pozytywnie wniosek
o zmianę koncesji nr 116/94 na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Łaziska”
oraz złoża „Bolesław Śmiały” w zakresie wydłużenia terminu jej obowiązywania,
do dnia 31 grudnia 2040 roku, na takich samych warunkach jakie obowiązywały
przy dotychczasowej koncesji.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji 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.
- Dodatek nr 18 do planu ruchu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK
„Ruda” Ruch „Bielszowice” na okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2020 r.
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Grzegorz Nowok – omówił temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do glosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem
ww. dodatku.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Dodatek nr 18 do planu ruchu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Ruda”
Ruch „Bielszowice” na okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2020 r. jednogłośnie został
zaopiniowany pozytywnie.
Do pkt 3
Brak.
Do pkt 4
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad przewodniczący
Komisji podziękował zebranym za udział obradach.
Posiedzenie zakończono o godz. 1230.
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)

2

