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Protokół Nr X/15 
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

w dniu 18 sierpnia 2015 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia X sesji 
nadzwyczajnej VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła 
się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce. Następnie powitał wszystkich: 
Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Radnych, Pełnomocnika Burmistrza, Sekretarza, 
Skarbnika,  pracowników Urzędu, przedstawicieli mediów, Przewodniczących Rad                    
i Zarządów Dzielnic, Sołtysów, gości. (listy obecności stanowią załącznik                              
do protokołu).  
 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda stwierdził na podstawie listy obecności,                    
że w sesji bierze udział wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum                                          
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W sesji brało udział 18 radnych. Nieobecny 
był radny Bogdan Knopik, radny Antoni Procek oraz radny Artur Sola. 
 
Przewodniczący RM powiedział, że w ostatnim czasie przeszły w naszym mieście 
różne zawirowania pogodowe oraz zdarzenia losowe. Spowodowały one pewne 
straty, stąd wniosek Burmistrza o zwołanie sesji, po to żeby znaleźć środki na 
usuwanie szkód.  
Poprosił Dyrektora ZGM Mariana Ucherka o szczegóły dotyczące potrzeb. 
 
Dyrektor ZGM Marian Ucherek powiedział, że dotknęły nas dwa zdarzenia losowe.  
Pierwsze związane z wichurą, po której na ul. Ligonia 12 prawie całkowicie został 
zerwany dach. Firma już działa i dach ten jest naprawiany. Drugie zdarzenie dotyczy 
pożaru, który został wywołany na familoku przy ul. Kościuszki. W jednym z mieszkań 
podczas imprezy jeden z zaproszonych gości  zaprószył ogień papierosem                              
i błyskawicznie poszło całe mieszkanie oraz dach. Cztery mieszkania spłonęły 
doszczętnie,   dwa są mocno zniszczone, pozostałe sześć stosunkowo niewiele są 
zniszczone ale również koszty odbudowy na nich będą. P przeprowadzeniu kontroli 
nie stwierdzono nieprawidłowości ani ze strony gminy ani ze strony ZGM. Budynek 
był prawidłowo eksploatowany oraz prawidłowo prowadzony, wszystkie przeglądy 
były robione. Zarządzono ekspertyzę i odbudowę tego budynku. Ekspert jest 
wybrany, a ekspertyza musi być zrobiona do końca sierpnia. Dopiero po tym 
będziemy wiedzieli jakie są prawdziwe koszty odbudowy. Nie możemy jednak 
czekać, musimy  wykorzystać fakt, że mamy słoneczną pogodę i ten dach przykryć. 
Na dzień dzisiejszy nie możemy nawet folii założyć, ponieważ nie ma jej do czego 
przyczepić, bo więźba jest spalona. Żeby móc rozpocząć działania i podpisać umowę 
potrzebne są środki finansowe.  
 
Dyrektor OPS Celina Cymorek powiedziała, że dołożyli wszelkich starań by 
zabezpieczyć ludzi i ich potrzeby. Byli na miejscu zdarzenia od samego początku 
akcji gaśniczej. Najpierw trzeba było znaleźć wśród tłumu mieszkańców tego 
familoka, następnie rozeznać ich najpilniejsze potrzeby, z których najważniejsze było 
wejście po leki. Prowadzone były rozmowy z tymi ludźmi, zaoferowano im pomoc 
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psychologiczną. Kolejne dni to były spotkania z nimi i ich rodzinami. Większość tych 
mieszkańców trafiła do swoich rodzin i tam postanowili przemieszkać do czasu 
możliwości powrotu do swoich mieszkań. Dwie trzyosobowe rodziny znajdują się                      
w hotelu czynszowym na ul. Młyńskiej. Wspólnie z ZGM zostało zabezpieczone całe 
mienie mieszkańców, oni sami zadecydowali o tym, co wywiozą z tych mieszkań. 
Jest to zdeponowane w zasobach mieszkaniowych gminy, zabezpieczone i spisane. 
Wszystkie szkody są ustalone. Teraz czekamy na protokół i będziemy się 
przygotowywać do wypłaty zasiłków ze zdarzenia losowego.  
 
Burmistrz GiM powiedział, że wydarzenie z 7 sierpnia dotknęło niewielkiej ilości 
mieszkańców, którzy z godziny na godzinę zostali pozbawieni dachu nad głową.                  
Na całe szczęście obyło się bez ofiar. Docenił doskonałą akcję straży pożarnej, 
zarówno zawodowej rybnickiej, jak i naszej ochotniczej. W pierwszym momencie 
trzeba było ewakuować tych, którzy w tym budynku jeszcze byli, a najwięcej 
problemów było z ewakuowaniem sprawców. Sposób gaszenia tego budynku był 
bardzo profesjonalny. Strażacy subwencjonowali polewanie wodą i dzięki temu 
próbowali ratować budynek. Dla poszkodowanych ta akcja trwała za długo, jednak 
później docenili to, że niektóre pomieszczenia nie były dzięki temu bardzo 
zniszczone i ich mienie ocalało. Dzisiaj wszystko to, co się dzieje wokół jest związane                   
z usuwaniem skutków.  
 
Radny Marek Szczech zapytał jak wygląda sprawa ubezpieczenia na tych 
budynkach. 
 
Burmistrz GiM powiedział, że ubezpieczenie to jest oczekiwanie na pieniądze. Dziś 
musimy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej skutki usunąć i wprowadzić tam 
mieszkańców. Wszystkie budynki są ubezpieczone i będziemy ściągać                                 
z ubezpieczyciela. 
 
Radny Waldemar Mitura zapytał czy w związku z nawałnicą były jakieś straty 
finansowe.  
 
Burmistrz GiM powiedział, że te straty należy oceniać w dwóch kategoriach.  Była to 
wyjątkowa nawałnica i najlepszy przykład strat to stan parku w Leszczynach. Druga 
rzecz dotyczy energii elektrycznej. Skutki te, bardziej niż sama wichura, dotknęły 
mieszkańców. Telefon w urzędzie był gorący. Na wrzesień zostanie przygotowane 
zostanie spotkanie z Tauronem, bo w pewnym momencie telefony ze strony Taurona 
się wyłączyły i najgorszy był brak informacji z ich strony. Informacji na temat tego,                
że ta wichura dotknęła mieszkańców nie ma. Trzeba dodać, że służby nie są w stanie 
wszystkich tych skutków od razu usunąć, robią to sukcesywnie i dlatego 
gdzieniegdzie leżą jeszcze konary drzew. Niestety przepisy są  takie, że także na 
usunięcie wiatrołomu też trzeba mieć zgodę.  
 
Radny Marek Szczech powiedział, że trzeba by w tym temacie wypracować jakieś 
metody i mechanizmy, żeby można szybko było w takich sytuacjach działać.                           
W Książenicach zdarzyło się, że do drzewa, którego korzenie praktycznie wisiały, 
kilkakrotnie trzeba było wzywać straż pożarną, żeby choć gałęzie zostały obcięte.  
Należy dodać, że drzewo to rośnie przy drodze powiatowej. Dlatego w porozumieniu                           
z powiatem należałoby również podjąć działania profilaktyczne, żeby te gałęzie były 
częściej obcinane. Być może nie byłoby wtedy takiej sytuacji jaka jest teraz, że do 
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dzisiaj połamane gałęzie wiszą i stwarzają zagrożenie.  
 
Radny Waldemar Mitura powiedział, że również  w parku w Leszczynach wszystko 
wyglądało fatalnie. Po telefonie do dyrektora ZDISK okazało się, że już dwa tygodnie 
czekają na zgodę ze Starostwa. Dlatego radny wykonał dokumentację fotograficzną, 
którą wysłał do Starosty i odpowiedź była natychmiastowa. W trybie pilnym została 
podjęta decyzja o wycince z wykonaniem natychmiastowym. Widać w ten sposób 
można te rzeczy załatwiać, zamiast czekać - wysłać dokumentację.   
 
Przewodniczący RM powiedział, że na najbliższych komisjach ten temat wróci                   
i będzie czas na to, aby szerzej go omówić.  
 
Ad.2 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek, aby nie 
odczytywać treści projektu uchwały, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku 
głosować treść uchwały, w związku z tym, iż radni otrzymali projekt uchwały przed 
sesją.                                
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 18 głosach „za”- głosowało 18 radnych. 
 

1) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr X/143/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach 
„za” - głosowało 18 radnych.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący RM poinformowała, że najbliższa planowana sesja robocza 
odbędzie się 4 września. 31 sierpnia rozpoczynają się komisje branżowe. 
Poprosił Pełnomocnika ds. PRiG o informacje na temat przetargu związanego                     
z wywozem odpadów komunalnych, który niedawno się odbył.  
 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że do przetargu wystartowały 
dwie firmy. Niestety z poprzedniej stawki w wysokości 302,40 zł za tonę mamy dziś 
ofertę wyższą - 354,24 zł. Taki na dzień dzisiejszy jest stan, jeśli chodzi                                
o gospodarkę śmieciową.  
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim                 
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:      
Sylwia Gruszkiewicz         

(-) Przewodniczący Rady Miejskiej 
      Bernard Strzoda 

 


