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2014/002778 

UCHWAŁA NR 639/XLII/2014 
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 15 stycznia 2014 r. 

w sprawie apelu do Ministra Gospodarki Wicepremiera Janusza Piechocińskiego w związku 
z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną Kompanii Węglowej S.A. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianą) oraz § 13 ust. 2 Statutu Miasta Rybnika, przyjętego Uchwałą Rady Miasta 
Rybnika Nr 834/XLIII/2002 z dnia 4 października 2002 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 4699), 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Przemysłu Górniczego, Ekologii 
i Rolnictwa, 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala:

§ 1. W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną Kompanii Węglowej S.A. wystąpić do Ministra 
Gospodarki Wicepremiera Janusza Piechocińskiego z apelem, którego treść stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojaczek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 639/XLII/2014 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 15 stycznia 2014 r. 

Apel Rady Miasta Rybnika do Ministra Gospodarki

Rada Miasta Rybnika z dużym niepokojem śledzi pogarszającą się sytuację ekonomiczną Kompanii 
Węglowej S.A. 

Cztery kopalnie tej spółki to jest Kopalnia „Jankowice”, „Chwałowice”, „Marcel” i „Rydułtowy – Anna” 
prowadzą wydobycie w rejonie naszego Miasta i dają zatrudnienie tysiącom jego mieszkańców. Doświadczeni 
problemami restrukturyzacji przemysłu węglowego, prowadzonymi w latach dziewięćdziesiątych, w tym 
likwidacji kopalni „Rymer”, „Dębieńsko” i Ruchu „Ignacy” Kopalni „Rydułtowy”, obawiamy się 
o konsekwencje programów naprawczych, powodujące znaczne ograniczenie ilości miejsc pracy w naszym 
regionie. 

Przedstawiony nam ogólnie program naprawczy Kompanii Węglowej S.A. jest kolejnym planem 
ograniczania wydobycia węgla, powodującym konieczność ograniczenia kosztów, a w tym głównie kosztów 
zatrudnienia, co wzbudza duże obawy, o dalsze możliwości zatrudnienia dla mieszkańców naszego regionu. 

Ograniczenie wydobycia kopalń górnictwa węgla kamiennego jest, naszym zdaniem, spowodowane głównie 
brakiem zdecydowanej polityki energetycznej kraju. W ciągu ostatnich lat podejmowano decyzje o rozbudowie 
kilku elektrowni węglowych (w Rybniku, Opolu, itd), z wykorzystaniem turbin o wysokiej sprawności, po czym 
z decyzji tych się wycofywano, do czasu wyraźnego określenia państwowej polityki energetycznej. 

Miasto Rybnik, podobnie jak większość miast na Śląsku ma ogromne problemy związane z częstym 
i znacznym przekraczaniem norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery, pochodzących między innymi 
z przydomowych kotłowni tzw. „niskiej emisji”. Utrzymanie, a nawet zwiększenie możliwości wydobycia 
węgla kamiennego może zapewnić rozwijanie systemów ciepłowniczych miast z wykorzystaniem jako paliwo - 
węgla kamiennego.  Miasto Rybnik posiada sieć ciepłowniczą zasilaną z źródła w elektrociepłowni 
„Chwałowice”, która wymaga niezwłocznej modernizacji. Próba zasilenia miejskiej sieci ciepłowniczej z źródła 
– Elektrowni „Rybnik” nie powiodła się, gdyż właściciel elektrowni wycofał się z jej modernizacji, w ramach 
której miało nastąpić zasilenie Miasta w ciepło. 

Mieszkańcy Rybnika to w przeważającej większości pracownicy przemysłu węglowego. Miasto rozwijało się 
wraz z odkrywaniem nowych złóż węgla kamiennego i choć mieszkańcy ponoszą znaczne konsekwencje 
związane z szkodami górniczymi, to jednak najważniejsze są dla nas miejsca pracy na kopalniach i w zakładach 
współpracujących z kopalniami. 

Dlatego też z niepokojem obserwujemy stopniową likwidację górnictwa węglowego i brak perspektywy 
zatrudnienia dla mieszkańców naszego regionu. 
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