
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

na 29. posiedzeniu Senatu
w dniu 19 marca 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Pragnê wyraziæ zaniepokojenie w zwi¹zku z nieprawid³owoœciami w zakresie wyp³at kwot kilku rodzi-
nom poszkodowanym przez tr¹bê powietrzn¹ maj¹c¹ miejsce 15–16 sierpnia 2008 r. w gminie Herby.

Do mojego biura senatorskiego zg³osili siê mieszkañcy, którzy do tej pory nie uzyskali pe³nych wyp³at
za utracone w wyniku dzia³ania ¿ywio³u mienie. Przytoczê kilka faktów, pos³uguj¹c siê konkretnym
przyk³adem jednej z rodzin.

Otó¿ wójt gminy Herby na podstawie procedury szacowania strat w budynkach mieszkalnych uszko-
dzonych w wyniku dzia³ania ¿ywio³u powo³a³ komisjê, w sk³ad której wszed³ miêdzy innymi gminny rze-
czoznawca. Wykonana przez rzeczoznawcê wycena strat w kilku przypadkach wywo³a³a protesty. Jedna
z rodzin odwo³a³a siê zgodnie z pktem 4 „Pomocy dla poszkodowanych w wyniku klêski ¿ywio³owej, któ-
ra mia³a miejsce 15–16 sierpnia 2008 r.”, mówi¹cym, ¿e odwo³ania od decyzji w sprawach przyznanych
zasi³ków powinny byæ kierowane do w³aœciwego terytorialnie wojewody. Notabene wójt gminy Herby
w piœmie do mnie zakwestionowa³ mo¿liwoœæ takiego odwo³ania, co jest niezrozumia³e.

Wojewoda œl¹ski powo³a³ rzeczoznawcê, który oceni³ straty jako znacznie wiêksze, w przypadku bu-
dynków mieszkalnych nawet o ponad 100% . Rozbie¿noœci w wycenie wynios³y a¿ 73 tysi¹ce 78 z³. War-
to podkreœliæ, ¿e opis szkody ujêty w protokole sporz¹dzonym w dniu 1 wrzeœnia 2008 r. przez komisjê
powo³an¹ przez wójta gminy Herby nie zosta³ przedstawiony do weryfikacji nadzorowi budowlanemu, co
potwierdzi³o pismo z dnia 12 stycznia 2009 r. od œl¹skiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowla-
nego w Katowicach.

Kolejnym przykrym faktem jest to, ¿e wójt gminy Herby nie zabezpieczy³ wystarczaj¹cej kwoty na od-
wo³ania, zgodnie z zapisem mówi¹cym, ¿e w ramach przyznanych kwot nale¿y przewidzieæ na szczeblu
gminnym odpowiedni¹ rezerwê na realizacjê ewentualnych odwo³añ od decyzji w sprawach przyzna-
nych zasi³ków. W piœmie z dnia 17 grudnia 2008 r. GOPS w Herbach zapewni³, ¿e wyst¹pi³ do wójta gmi-
ny Herby o zabezpieczenie œrodków wynikaj¹cych z powsta³ej ró¿nicy w wycenach, ale do tej pory wójt
gminy Herby takich œrodków nie zabezpieczy³ i nie przekaza³. Wójt Herbów nie potrafi uznaæ wyceny
rzeczoznawcy powo³anego przez wojewodê œl¹skiego, gdy¿ od dnia 11 grudnia 2008 r. nie dokona³ zmia-
ny decyzji przyznaj¹cej pomoc poszkodowanemu, z uwzglêdnieniem wspomnianej wyceny.

Uwa¿am, ¿e w obliczu klêski ¿ywio³owej nie powinno mieæ miejsce takie zachowanie, które utrudnia
uzyskanie odszkodowania przyznanego przez polski rz¹d poszkodowanym, tym bardziej i¿ wójt jest tyl-
ko i wy³¹cznie organem przekazuj¹cym œrodki.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wójt gminy Herby rz¹dzi gmin¹, maj¹c na koncie nieprawomocny wyrok
roku wiêzienia w zawieszeniu na trzy lata i karê grzywny za nieprawid³owoœci, jakich siê dopuœci³,
a mianowicie przekroczenie uprawnieñ s³u¿bowych przy wyborze dyrektora szko³y.

Zwracam siê do Pana Premiera z apelem o podjêcie skutecznych dzia³añ w celu doprowadzenia spra-
wy do koñca i tym samym przekazania poszkodowanym nale¿nych kwot. Jak wspomina³em, problem
dotyczy kilku rodzin z gminy Herby, które doceniaj¹ dotychczasow¹ pomoc i dzia³ania poczynione przez
polski rz¹d, ale jednoczeœnie czuj¹ siê bezsilne wobec budz¹cej w¹tpliwoœci postawy wójta.

Wobec tego proszê w imieniu kilku polskich rodzin o podjêcie stosownych dzia³añ.

Andrzej Szewiñski

Do wiadomoœci:
– wojewoda œl¹ski w Katowicach




