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Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Oœwiadczenie dotyczy Pana decyzji w sprawie odmowy przekazania gminom Paw³owice, Rydu³towy,

KuŸnia Raciborska, Pszów, ¯ory, Wodzis³aw, Rybnik, Czerwionka, Knurów, Racibórz i Jastrzêbie Zdrój
nieodp³atnie akcji Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej SA, w skrócie PEC SA, i jednoczeœnie decyzji, ¿e
sam go Pan sprywatyzuje.

Decyzja ta w sposób ra¿¹cy narusza interes wymienionych gmin. Zaskoczenie dla gmin, na terenie
których dzia³alnoœæ prowadzi PEC, jest tym wiêksze, ¿e inne gminy nie doœwiadczy³y takich przeszkód
z Pana strony. Dlaczego dobra kondycja ekonomiczno-finansowa, potwierdzona sprawozdawczoœci¹ te-
go przedsiêbiorstwa, jest powodem odmowy jego komunalizacji, a tym samym „ukaraniem” gmin? Czy
zapowiedziana prywatyzacja ma za zadanie doraŸne ³atanie dziury w bud¿ecie pañstwa?

Dlaczego Skarb Pañstwa uchyla siê od wywi¹zania siê z ustawowego obowi¹zku komunalizacji zapi-
sanego w ustawie z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorial-
nym, to jest ustawê z marca 1990 r., a tak¿e od komunalizacji dopuszczonej w ustawie z 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji? To pozwoli³oby dokoñczyæ proces przekazywania mienia pañ-
stwowego s³u¿¹cego do realizacji zadañ na³o¿onych na samorz¹dy w³aœnie w takich sytuacjach, gdy tra-
dycyjna komunalizacja okaza³a siê z jakichœ przyczyn niemo¿liwa do przeprowadzenia. Dlaczego rz¹d
nie wype³nia z³o¿onych obietnic poszanowania samorz¹dnoœci i interesów spo³ecznoœci lokalnych,
a przypomina sobie o nich jedynie w potrzebie na³o¿enia na nie dodatkowych zadañ, bez zabezpiecze-
nia, jak to czêsto ma miejsce, œrodków finansowych na ich realizacjê?

Niniejszym sk³adam na rêce Pana Ministra proœbê o odst¹pienie od decyzji, wed³ug której PEC SA z sie-
dzib¹ w Jastrzêbiu Zdroju zostanie objête procesem prywatyzacyjnym, a tak¿e proœbê o powrót do koncep-
cji komunalizacji wymienionego przedsiêbiorstwa na rzecz gmin, na terenie których ono funkcjonuje.
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