
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bronis³awa Korfantego
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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa Marcina Dziurdy

Od 1997 r. w zwi¹zku ze stale pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ finansow¹ KWK „Siemianowice” rozpoczêto
proces nieodp³atnego przekazywania budynków mieszkalnych na rzecz innych jednostek organizacyj-
nych. W uchwale Rady Nadzorczej spó³ki KWK „Siemianowice” nr 30/98 z dnia 28 paŸdziernika 1998 r.
zdecydowano o przekazaniu czêœci budynków mieszkalnych, stanowi¹cych w³asnoœæ spó³ki, na rzecz
Zak³adu Administracji Budynków i Obiektów Budowlanych „TRROL” Spó³ka z o.o. Przekazanie to
nast¹pi³o w formie aktu notarialnego z dnia 21 grudnia 1998 r. W celu wykonania umowy przekazania
podpisano, równie¿ w dniu 21 grudnia 1998 r., odrêbn¹ umowê, dotycz¹c¹ miêdzy innymi obowi¹zku
zawarcia przez przejmuj¹cego umów najmu z dotychczasowymi najemcami. Budynki bêd¹ce obecnie
w³asnoœci¹ spó³ki „TRROL” zosta³y jej przekazane w trybie przewidzianym w ustawie o zasadach prze-
kazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe z dnia 12 paŸ-
dziernika 1994 r. W dniu zawarcia umowy o przekazaniu przedmiotowych budynków ZABiOB „TRROL”
Spó³ka z o.o., to jest w dniu 21 grudnia 1998 r., obowi¹zywa³ art. 1 wspomnianej ustawy w brzmieniu,
które umo¿liwia³o przekazywanie przez przedsiêbiorstwa pañstwowe gruntów zabudowanych budynkami
mieszkalnymi gminom lub innym osobom prawnym.

Zawarto tak¿e umowy pomiêdzy KWK „Siemianowice” (za³¹czniki 1 i 2) a Zak³adem Administracji
Budynków i Obiektów Budowlanych „TRROL” Spó³ka z o.o. z dnia 30 grudnia 1998 r. oraz 21 grudnia
1998 r. zobowi¹zuj¹ce ZABiOB „TRROL” do sprzeda¿y mieszkañ w okresie od 1999 r. do 31 grudnia
2004 r. dotychczasowym najemcom z zastosowaniem preferencji dla pracowników i emerytów KWK
„Siemianowice” Spó³ka z o.o. i ZG „Rozalia”.

ZABiOB „TRROL” Spó³ka z o.o. dnia 1 grudnia 1998 r. wyda³ regulamin dotycz¹cy zasad sprzeda¿y
i trybu postêpowania przy sprzeda¿y mieszkañ, lokali u¿ytkowych i gara¿y pracownikom, emerytom
i rencistom KWK „Siemianowice” oraz ZG „Rozalia” mieszkaj¹cym w przejêtych zasobach, w którym to
regulaminie spó³ka „TRROL” ustali³a preferencyjne zasady zbywania lokali, takie jak ulgi, tryb sprzeda¿y
et cetera.

Jednak¿e pomimo umów z KWK „Siemianowice” zobowi¹zuj¹cych ZABiOB „TRROL” do sprzeda¿y lo-
kali oraz wydania w³asnego regulaminu sprzeda¿y mieszkañ, spó³ka nie wywi¹za³a siê z na³o¿onego na
ni¹ obowi¹zku. ZABiOB „TRROL” nie zamierza³ i nadal nie zamierza, pomimo przyjêtych na siebie zobo-
wi¹zañ, przeprowadziæ sprzeda¿y lokali najemcom.

Najemcy by³ych mieszkañ KWK „Siemianowice” zawi¹zali Stowarzyszenie Obrony Interesów Miesz-
kañców „Jednoœæ”. Stowarzyszenie wyst¹pi³o do S¹du Okrêgowego w Katowicach (sygnatura akt
II C 393/08) z pozwem o rozwi¹zanie zawartej w dniu 21 grudnia 1998 r. umowy nieodp³atnego przenie-
sienia prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu i w³asnoœci budynków pomiêdzy KWK „Siemianowice”
Spó³ka z o.o. a ZABiOB „TRROL” Spó³ka z o.o.

Sprawa ta stanowi bardzo powa¿ny problem spo³eczny dotycz¹cy kilkuset rodzin w Siemianowicach
Œl¹skich. Przekazany bezp³atnie maj¹tek, bêd¹cy uprzednio w³asnoœci¹ KWK „Siemianowice”, szacuje
siê na kwotê 35 milionów z³, podczas gdy jej obecne zad³u¿enie na kwotê blisko 50 milionów z³.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Czy mo¿liwy jest udzia³ prokuratorów Prokuratorii Generalnej w tocz¹cym siê procesie?
2. Jakie dzia³ania mo¿e podj¹æ Prokuratoria Generalna w celu odzyskania dla Skarbu Pañstwa

maj¹tku dysponowanego niezgodnie z pierwotnym za³o¿eniem?

Bronis³aw Korfanty




