Warszawa, dnia 2 grudnia 2020 r.

Protokół czwartego posiedzenia
Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego

2 grudnia 2020 r. odbyło się czwarte posiedzenie zespołu, podczas którego
przewodnicząca, senator Halina Bieda poinformowała uczestników że w poniedziałek
30 listopada br. odbyły się dwa spotkania członków zespołu z Zarządem GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii oraz z Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego Wojciechem
Kałużą Materiały z tych spotkań zostaną przesłane wszystkim członkom zespołu. Zarząd
metropolii wystąpił z propozycjami zmian różnych ustaw. Propozycje te zostaną przekazane
wszystkim członkom zespołu i na kolejnym, posiedzeniu zostaną omówione przez zespół.
Przewodnicząca zespołu poinformowała uczestników posiedzenia, że zarząd GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii planuje wystąpić do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego z wnioskiem, aby przedstawiciel metropolii mógł uczestniczyć w jej pracach.
Przewodnicząca zespołu poinformowała zebranych, że nie doszło do spotkania
z Marszałkiem Województwa Śląskiego, mimo dwóch podejmowanych prób. W spotkaniu 30
listopada uczestniczył Wicemarszałek Wojciech Kałuża. Członkowie zespołu zapowiedzieli,
iż ponowią próbę zaproszenia na posiedzenie zespołu Wojewodę Śląskiego.
Uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani, że Minister Środowiska przedłużył
firmie Rathdowney koncesję na poszukiwanie złóż cynku i ołowiu na Jurze pomimo,
że jesienią ubiegłego roku ministerstwo zapewniało, że koncesji tej nie przedłuży.
Na przedłużenie koncesji nie zgadzają się mieszkańcy powiatu zawierciańskiego. Sprawa ta
będzie przedmiotem kolejnego posiedzenia zespołu.
Omówiono też problemy związane z zamykaniem lub przedłużaniem funkcjonowania
niektórych kopalń: Imielin, Piast-Ziemowit i Bolesław Śmiały.
Zespół zwróci się do przewodniczącego senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw
Klimatu, aby zorganizować posiedzenie wyjazdowe komisji na Śląsk połączone z wizytą
w kopalni.

Przewodnicząca zespołu wraz przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej, senatorem Zygmuntem Frankiewiczem wystąpiła do Marszałka
Senatu prof. Tomasza Grodzkiego z prośbą o umożliwienie zorganizowania dwudniowej
wizyty (maj/czerwiec 2021 r.) na Śląsku, wszystkim zainteresowanym senatorom. Program
wizyty zostanie dostarczony senatorom w lutym przyszłego roku. W trakcie wizyty
senatorowie z innych części Polski zobaczą chylące się ku upadkowi przedsiębiorstwa, oraz
przedsiębiorstwa, które dają sobie radę, a także zapoznają się z bieżącymi problemami
regionu.
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