Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego
na 57. posiedzeniu Senatu
w dniu 10 czerwca 2010 r.
Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada
Szanowny Panie Ministrze!
Kontrola przeprowadzona w ostatnim czasie przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli ujawni³a daleko id¹ce
nieprawid³owoœci w przeprowadzonej restrukturyzacji pañstwowych spó³ek. Skutkowa³y one wielomilionowymi stratami Skarbu Pañstwa. NIK zarzuci³a Krajowej Spó³ce Cukrowej SA miêdzy innymi niegospodarnoœæ w rozporz¹dzaniu mieniem i œrodkami finansowymi spó³ki, w tym przy przyznawaniu
odpraw cz³onkom zarz¹du spó³ki i prowadzeniu inwestycji w cukrowniach, które nastêpnie zamykano.
Z przekazanych mi informacji wynika, i¿ prawie 51 milionów z³ zainwestowano w zak³ady w Lublinie,
Brzeœciu Kujawskim i £apach, a nastêpnie w niewielkim odstêpie czasu podjêto decyzjê o ich likwidacji
lub zaprzestaniu produkcji. W samej cukrowni w £apach zainwestowano 24 miliony 700 tysiêcy z³ w zautomatyzowanie produkcji i pakowania cukru, zaœ zaraz po zakoñczeniu inwestycji, w sezonie
2008/2009, w³adze KSC wstrzyma³y tam produkcjê. Otrzyma³em informacjê, i¿ faktycznie czêœæ zakupionych urz¹dzeñ zosta³a wykorzystana póŸniej w innych cukrowniach, ale samo przeniesienie agregatów kosztowa³o oko³o 1 miliona 300 tysiêcy z³. Ponadto odzyskano jedynie oko³o 30% poniesionych
nak³adów. Nieprawid³owoœci dotyczy³y równie¿ braku sta³ego systemu wyp³acanych odpraw.
Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Jakiego rzêdu straty poniós³ Skarb Pañstwa wskutek przeprowadzonej restrukturyzacji Krajowej
Spó³ki Cukrowej SA?
Jakiej wysokoœci odprawy wyp³acane by³y pracownikom wymienionej spó³ki? Proszê o wskazanie
wysokoœci wyp³aconych odpraw cz³onków zarz¹du spó³ki wraz z zaznaczeniem sta¿u pracy w zak³adzie.
Jakie inwestycje zosta³y w ostatnich latach przeprowadzone w wymienionej spó³ce oraz jakie koszty
za sob¹ poci¹gnê³y?
W ilu cukrowniach, w których przeprowadzono wspomniane inwestycje, nadal prowadzona jest produkcja? W jaki sposób zagospodarowano maszyny z zamykanych cukrowni oraz jakie poci¹gnê³o to za
sob¹ koszty?
Na jakim etapie znajduje siê obecnie postêpowanie prywatyzacyjne tej spó³ki, w ramach którego ju¿
w latach 2005–2007 wydano kwotê rzêdu 3 milionów 200 tysiêcy z³ na analizy i prospekt emisyjny? Kiedy postêpowanie to zostanie ukoñczone?
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