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BURMISTRZ
Miasta Sandomierza Sandomierz, 25.03.2020 r.

Państwo Radni

Marcin Świerku la

Mariusz Prezgot

Prawo i Sprawiedliwość

Marek Strugała

Klub Radych Rady Miasta Sandomierza

W odpowiedzi na interpelację Państwa Radnych informuję:

1. Jakie koszty poniosła spółka PECSandomierz w związku z odwołaniem poprzednika obecnie

odwołanego Prezesa zarządu

Nie posiadam takiej wiedzy. Powyższe dane są w posiadaniu Spółki i można je uzyskać w trybie

zapytania o udzielenie informacji publicznej.

2. Jakie koszty poniesie spółka PECSandomierz, w związku z odwołaniem oraz zerwaniem umowy o

pracę z obecnie odwołanym Prezesem Zarządu?

Spółkę i Prezesa nie łączy umowa o pracę lecz kontrakt cywilno-prawny. Konsekwencje rozwiązania

umowy o świadczenie usług zakresie zarządzania zostały określone w kontrakcie. Umowa nie została

zerwana a rozwiązana na zasadach określonych w cytowanej wyżej umowie o świadczenie usług w

zakresie zarządzania.

3. Czy zgromadzenie wspólników spółki PECSandomierz 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.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 28 lutego 2019 podjęło uchwałę w sprawie celów

zarządczych, wag tych celów dla Zarządu spółki na rok obrotowy 2019. Ocena ich realizacji odbędzie

się po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowania za

ubiegły rok obrotowy i udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez

Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji celów

zarządczych.

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.



Zgodnie z § 20 Umowy Spółki do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy powoływanie
i odwoływanie członków zarządu spółki.

Zgromadzenie Wspólników w sprawie odwołania Prezesa nie było zwoływane.

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

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie nakładają na organ spółki obowiązku uzasadniania uchwały

o odwołaniu członka zarządu.

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

Pan Prezes nie składał wyjaśnień na piśmie, jedynie w dniu 4 lutego 2020 r. potwierdził pisemnie

zakończenie umowy o świadczenie usług w zakresie zarzadzania trwającej od 1.02.2019 do

29.02.2020.


