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Pan
Tomasz Latocha
Burmistrz Brzeska

W nawiqzaniu do Pana pisma z dnia 14 kwietnia 2020 roku (znak sprawy:
8R.0003.1M.1.20?0tIK), jako uzupelnienie do mojej interpelacji miqdzysesyjnej 

'z

dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawach funkcjonowania rad nadzorczych w sp6lkach
z udzialem Gminy Brzesko, po raz kolejny stwierd zam, Ze treS6 zawarta w ww.
piSmie niewiele ma wsp6lnego z kwestiq poruszanq w moich dotychczasowych
interpelacjach, kt6re skiadalam ju2 kilkakrotnie do Burmistrza Brzeska, poczqwszy od
dnia 18 grudnia 2019 roku. wobec powy2szego odnoszg uzasadnione wrazenie, ze
Pan Burmistrz caly czas unika udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na postawione
przeze dotychczas mnie lezy oraz zapytania dot. funkcjonowania rad nadzorczych w
niekt6rych sp6lkach z udzialem Gminy Brzesko, w szczegolno6ci czy i kiedy pan
Burmistrz zamierza podjq6 dzialania w przedmiotowej sprawie ?

Zwracam uwage, 2e treSc Pana pisma, o kt6rym mowa powy2ej, w zadnym stopniu
nie odnosi sig ani do Ustawy o zasadach zarz4dzania mieniem paristwowym, ani te2
do Ustawy o gospodarce komunalnej, z kt6rey jednoznacznie wynikajq ograniczenia
mo2liwoSci pelnienia funkcji w radach nadzorczych polegajqce na tym, 2e iedna
osoba mo2e wchodzi6 w sklad radv nadzorczei tvlko iednei spolki w kt6rej samorzqd
lub samorzqdowa czy paristwowa osoba prawna posiada ponad 50% kapitalu
zakladowego lub udzialow/akcji.

W swoim piSmie, o kt6rym mowa powyzej, Pan Burmistrz powoluje siq ,,tylko" na
opinie albo wybrane jej fragmenty, jakq otrzymal z Kancelarii Prezesa Rady
Ministr6w, z kt6rej rzekomo wynika ,,brak wykladni systemowej (stanowiska)
dotyczqcego przepisow przejSciowych, co spowodowato powstanie rzeczywistej tuki
prawnej w Ustawie z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu os6b kierujqcych
niektorymi podmiotami prawnymi, o co Urzqd Miejski w Brzesku wnosil pismem z
dnia 21 stycznia 2020 rok (znak 2P.0232.13.2019/201'. Odnoszq wra2enie, 2e albo
rozmawiamy o dw6ch r62nych sprawach albo Pan Burmistrz zwr6cil sig do KpRM z
zapytaniem w zupelnie innej sprawie, anizeli ta kt6rej dotyczyla moja interpelacja
albo Pan Burmistrz w swoim piSmie zacytowat tylko wybrane, wygodne dla siebie
fragmenty pisma, kt6re otrzymal z KPRM. Tego nie wiemy. Wobec zaistnialej
wqtpllwo5ci, skladam oficialnv wniosek o niezwloczne udostepnienie mi pelnei tre6ci
obvdwu pism, tj. zar6wno pisma Urzqdu Miejskiego w Brzesku (dalej: UM Brzesko) z
dnia 21 stycznia 2020 rok (znak 2P.0232.13.2019120) skierowanego do Kancelarii
Prezesa Rady Ministr6w (dalej: KPRM) oraz odpowiedzi KPRM na pzedmiotowe
pismo skierowane do UM Brzesko.
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Na marginesie wspomng tylko, 2e art. 4 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o
wynagradzaniu os6b kieruiqcych niekt6rymi podmiotami prawnymi, zostal uchylony
poniewaz zostal zastqpiony artykulem 10c ustawy o gospodaice komunalnej oraz
artykulem 'lgc Ustawy o zasadach zarzqdzania mieniem pa ri stwowym. przejisy te
weszly w zycie i bezwzglqdnie obowiqzuiq od dnia 15 wizesnia 2019 roku,'czego
dowodem jest oficjalne stanowisko pana Jacka Sasina, wicepremiera i Ministra
Aktvwow Paristwowych, w kt6rym r6wnie2 pan Minister odni6sl sig do art. 4 ustawy z
dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu os6b kieruiqcych nieitorymi podmiotami
prawnymi.

w tym miejscu zacytuje fragment pisma, kt6re skierowal pan Burmistrz do mnie w
dniu 20.12-2019 roku, jako odpowiedz na moiq wczesniejszq interpelacjg. Jak sqdzq
byly to wybrane fragmenty uzasadnienia do projektu zmiany Ustawy o'gospodarce
komunalnej. Ot62, Pan Burmistrz napisal wtedy, Ze ,,(...) zostanie wproiadzony
przepis art. 10c, kt6ry bedzie odpowiadai w swoiei tresci uchvtanemu przepisowi ai.

CzyZby Pan Burmistrz o tym zapomnial? Z powy2szego fragmentu pisma jasno
wynika, ze Pan Burmistrz mial wiedzq o tym, ze art. 4 Ustawy z dnia 3 marca 2000
roku o wynagradzaniu os6b kierujqcych niekt6rymi podmiotami prawnymi zostanie
uchylony i zastqpiony nowym przepisem. Wobec powy2szego, tym bardziej nie
zrozumialym jest dla zajmowanie stanowiska wobec - de facto nie istniejqcego ju2
pzepisu Ustawy o kt6rel Pan Burmistz tak szeroko pisze w skierowanej do mnie
odpowiedzi z dnia 14 kwietnia 2020 roku, zamiast odnie66 sig do art. 10c Ustawy o
gospodarce kom unalnej, kt6rej dotyczyla moja interpelacja.

Po raz kolejny, zwracam uwage na treSd artykulu 19c ust. 1 pkl. 2 Ustawy o
zasadach zarzqdzania mieniem paristwowym oraz treSc art. 10c ust. 1 pkt. 2 Ustawy
o gospodarce komunalnej, kt6ry iest bezwzqlednie obowiazuiacv od dnia 15 wrzeSnia
2019 roku i nie budzi on Zadnych wqtpliwo6ci, co do ograniczeri zasiadania w radach
nadzorczych sp6lek z udzialem Skarbu Paistwa oraz z udzialem jednostek
samorzqdu teMorialnego. W powyzszej sprawie oficjalnie wypowiedzial siq Pan
Jacek Sasin, wicepremier i Minister Aktyw6w Paristwowych, kt6rego obszerne
fragmenty cytuje poni2ej.

,,Przepis art. 19c Ustawy oraz aft. 10c ustawy o gospodarce komunalnej maia
charakter bezwzqlednie obowiazuiacv, gdyZ ustawodawca nie przewidzial mo2liwoSci
zmodyfikowania tych ograniczeri ani te2 nie uzaleZnil ich stosowania od
wprowadzenia w statutach lub umowach spotek. Powy2sze przepisy zostaly
wprowadzone ustawq z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach
zarzqdzania mieniem pahstwowym oraz niektorych innych ustaw, kt6ra weszla w
2ycie w dniu 29 marca 2019 r., przy czym ustawa ta nie pnewidywala pzepisow
przejSciowych bezpoSrednio dotyczqcych powyZszych przepisow. Wymaga jednak
podkreSlenia, 2e przepis aft. 19c Ustawy oraz art. 10c ustawy o gospodarce
komunalnej weszlv w 2vcie po uplywie 6 miesiecv od dnia oqloszenia ustawv z dnia
21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarzqdzania mieniem panstwowym
oraz niekt6rych innych ustaw, czyli w dniu 15 wrzeSnia 2019 r. Naruszenie przez
dana osobe oqraniczen wynikajqcych z pzepisu art. 19c Ustawy oraz przepisu art.

samorzadu terytorialneoo." (koniec cytatu).



10c ustawy o gospodarce komunalnej, skutkuie koniecznoScia zastosowania
obowiazku wynikajqcego z art. 19 ust. 6 Ustawy. Powy2szy obowiazek poleqa na
niezwlocznvm podieciu dziatah przez podmiot uprawnionv do wvkonw,rania praw z
akcii nale2acvch do Skarbu Pahstwa lub pahstwowa osobe prawna, maiacvch na
celu odwolanie czlonka orqanu nadzorczeqo spolki albo pelnomocnika wsp6lnika.
kt6rv nie spelnia wvmoq6w okreSlonvch w art. 19 ust. ust. 1-3 i 5 Ustawv. Nale2y
bowiem zauwaZyA, 2e art. 19 ust. 1 pkt 6 Ustawy wprowadza jako wym6g dla osob
wskazywanych na czlonkow organ6w nadzorczych przez Skarb Panstwa lub
pahstwowE osobe prawnq, koniecznoSC spetniania innych wymogow dla czlonka
organu nadzorczego, okreSlonych w odrebnych przepisach. Jednym z takich
przepis6w bqdzie tak2e aft. 19c Ustawy, ktory zostal zamieszczony w rozdziale 3
zatytulowanym ,,Wymogi dla kandydat6w na czlonkow organow nadzorczych oraz
organ6w zarzqdzajqcych". Takie same dzialania powinny podjqc podmiot
reprezentujqcyjednostkg samorzqduterytoialnego lub komunalna osoba
prawna, do ktorych przedmiotowy obowiAzek znajduje zastosowanie na podstawie
art. 10a ust. 5 zdanie drugie ustawy o gospodarce komunalnej (...). OdnoSnie art. 4
ustawy o wynagradzaniu os6b kierujqcych niektorymi podmiotami prawnymi naleZy
wskaza1, 2e ograniczenie wynikajqce z tego przepisu z pewnosciq stanowilo
przeslankq branq pod uwage przez podmioty uprawnione do wykonywania praw z
akcji nale1qcych do Skarbu Panstwa przy podejmowaniu decyzji co do wskazywania
kandydatow na czlonk1w organ6w nadzorczych spolek. Pzepis ten stanowil
podstawg do podejmowania dziatah, majqcych na celu wygaszanie mandatu
czlonk6w organ6w nadzorczych sp6lek, ktorzy naruszali ograniczenie z niego
wynikajqce (...). Odnoszqc siq do szeroko rozumianych konsekwencii iakie mogq
wynikaC z naruszenia przedmiotowych ograniczeh dla spolek nalezy podkreSli,, 2e
konsekwencje takich naruszeh mogq bye dochodzone na drodze sqdowei poprzez
wytoczenie stosownych powodztw, pnewidzianych przepisami prawa, w zwiqzku z
czym od decyzji sqdu zale2y w takim przypadku interpretacia czy dane dzialanie
wyczerpuje przeslanki dzialania na szkodq spolki, ustalenia nieistnienia uchwaly
danego organu (lub stwierdzenia ich niewaZnoSci) czy te2 stwierdzenia, 2e dane
Swiadczenie ma charakter Swiadczenia nienaleZnego. W zwiqzku z powy2szym

nale2y wskazac, 2e ka2dy taki przypadek powinien byC rozpatrywany indywidualnie
przy uwzglgdnieniu wszystkich okolicznoi;ci faktycznych i prawnych (. . .).

Majqc powy2sze na uwadze, a jednoczeSnie majqc na wzglqdzie brak reakcji ze
strony podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z udzial6w sp6lek, w kt6rych
Gmina Brzesko posiada swoje udzialy, ponownie zw'acam siq z zapytaniem kiedy i

jakie czynnoSci zamierza podjq6 Burmistrz Brzeska ?

Z powaZaniem
Ewa Chmielarz-Zwawa

Otrzvmuia:
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Interpelacja z dnia29.04.2020 r.

Pozdrawiam serdecznie. Ewa Chmiel arz-Zwawa

*Zalaczniki.
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