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Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz
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Na podstawie art. 24pkt. 2 i 3 Ustawy o Samorządzie Gminnym (Dz.U. 2019 poz.
506) oraz w związku z informacjami prasowymi dotyczącymi odwołania Grzegorza
Kwiatkowskiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Sandomierzu, wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Odwołany Prezes Zarządu PEC w Sandomierzu, został powołany w Lutym 2019
roku, tak więc pełnił tę funkcje przez 1 rok, co wskazuje na poważne argumenty, za którymi
powinna stać decyzja o odwołaniu. Zwolnienie poprzednika obecnie odwołanego prezesa,
pociągnęło za sobą znaczne koszty fmansowe dla spółki PEC, a co za tym idzie dla
mieszkańców Sandomierza. W związku z powyższym zapytujemy:

l. Jakie koszty poniosła spółka PEC Sandomierz, w związku z odwołaniem
poprzednika obecnie odwołanego Prezesa Zarządu?

2. Jakie koszty poniesie spółka PEC Sandomierz, w związku z odwołaniem,
oraz zerwaniem umowy o pracę z obecnie odwołanym Prezesem Zarządu?

3. Czy zgromadzenie wspólników spółki PEC Sandomierz podejmowało uchwały
w zakresie celów zarządczych, przed lub po powołaniu w 2019 roku Prezesa
Zarządu oraz czy cele te były realizowane i w jakim zakresie?

4. W jakim trybie została podjęta decyzja o odwołaniu ze wskazaniem podstawy
prawnej. Czy pełniący obowiązki Zgromadzenia Wspólników - Burmistrz Miasta
Sandomierza - został poinformowany przez Radę Nadzorczą spółki przed
podjęciem uchwały przez ten organ o zwolnieniu, czy decyzja o odwołaniu została
podjęta jednoosobowo przez Burmistrza Miasta Sandomierza - jako organu
właścicielskiego?

5. Czy uchwała Rady Nadzorczej albo uchwała Zgromadzenia Wspólników
(Burmistrza Miasta Sandomierza) w przedmiocie odwołania Prezesa Zarządu
spółki PEC Sandomierz posiada uzasadnienie dotyczące podjętej decyzji o
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odwołaniu? Jeśli uzasadnienie takie zostało sporządzone wnioskujemy o jego
udostępnienie, w celu zapoznania się z argumentacją tej decyzji.

6. Czy odwołany Prezes Zarządu, złożył wyjaśnienia na piśmie w trybie
art. 203 §3 KSH? Jeśli tak, wnioskujemy o udostępnienie tego pisma.


