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Radni Rady Miasta Piotrków Tryb., dnia 18 marca 2020 roku 

Piotrkowa Trybunalskiego 

Interpelacja 

BIURO RADY MIASTA 
Piotrkowa Trybusialskiego 

WdrIPtia. 1 9 -03- 2020 

Nr/n(451]2;( P  

Dotyczy ciepłownictwa w Piotrkowie Tryb., a w szczególności podjętemu procesowi 

likwidacji MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb. i powołaniu nowego, innego podmiotu, który 

ma realizować  zadania z zakresu produkcji i dostarczania ciepła i wody ciepłej, na potrzeby 

mieszkańców Miasta Piotrkowa Tryb. oraz pozostałych instytucji zlokalizowanych na terenie 

Piotrkowa Trybunalskiego korzystających z istniejącej sieci ciepłowniczej. 

Treść  interpelacji w załączeniu. 
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Radni Rady Miasta Piotrków Tryb., dnia 18 marca 2020 roku 

Piotrkowa Trybunalskiego 

Interpelacja 

W związku z nieprecyzyjną  odpowiedzią  Prezesa MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb., 

pana Marka Krawczyńskiego, jakiej udzielił  radnym, na Sesji Rady Miasta Piotrkowa Tryb. w dniu 

26 lutego 2020 roku, podczas dyskusji dotyczącej procesu likwidacji Spółki MZGK w Piotrkowie 

Tryb. i powołania innego podmiotu, - wnosimy o jej uzupełnienie, poprzez udzielenie 

szczegółowych odpowiedzi na pytania zawarte w tej interpelacji. Dotyczy to przedstawienia 

pełnych informacji odnoszących się  do działań  Zarządu i Rady Nadzorczej MZGK Spółka z o.o. 

w Piotrkowie Tryb. w wyspecyfikowanych poniżej sprawach. 

Celem ułatwienia Zarządowi Spółki MZGK sformułowania wspomnianych informacji, 
wnosimy o udzielenie precyzyjnych odpowiedzi na poniższe pytania, - każde z osobna na 

zasadzie ad.1, ad.2, ad.3 i tak dalej, aż  do 16 pkt. 

W jakim celu Zarząd Spółki przeprowadził  zmiany umowy Spółki na Zgromadzeniu 

Wspólników w dniu 03 lutego 2020 roku? 
Ilu udziałowców było fizycznie obecnych na Zgromadzeniu Wspólników w dniu 03 lutego 2020 

roku, skoro według informacji Prezesa Zarządu Spółki jest ich około 250 ? Czy wszyscy 

udziałowcy byli prawidłowo poinformowani o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

wyznaczonym na dzień  03 lutego 2020 roku? 
W jakim celu Zarząd Spółki ogranicza obecność  udziałowców na Zgromadzeniach 

Wspólników? 
Dlaczego wprowadzając zmiany w umowie Spółki na wspomnianym Zgromadzeniu 

Wspólników znacznie rozszerzono zakres kompetencji Rady Nadzorczej Spółki 

z ograniczeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników? 
Jak rozumieć  sformułowanie zawarte w par. 27 pkt. 3 uchwały, które brzmi: „w okresie podjęcia 

uchwały Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki, wynagrodzenie brutto Członka 

Rady Nadzorczej wynosi 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw ...". Czy należy przez to sformułowanie rozumieć, że ograniczenie tych 

wynagrodzeń  będzie dotyczyło tylko dnia podjęcia uchwały? 

Czy Rada Nadzorcza Spółki uzyskała uprawnienia do rozporządzania prawem w wysokości 

dwukrotnego kapitału założycielskiego Spółki, to jest kwotą  1 200 000 zł ? 

Czy w związku z wprowadzonymi zmianami w umowie Spółki, Rada Nadzorcza będzie władna 

do podjęcia decyzji o powołaniu likwidatora Spółki i jego wynagrodzenia? 



Przez kogo i na jakim etapie likwidacji Spółki dojdzie do wyceny wszystkich składników 

wchodzących w skład aktywów Spółki i w jakiej formie przeprowadzona zostanie wyprzedaż  
majątku Spółki? 
Dlaczego poprzez dokonanie zmian w umowie Spółki, Zgromadzenie Wspólników zostało 

pozbawione prawa do nadzoru i decydowania o zbywanym majątku Spółki ? Proszę  udzielić  
odpowiedzi jak tę  kwestię  reguluje Ustawa Kodeks Spółek Handlowych — Tytuł  III, Dział  I, 
w Rozdziale VI — Rozwiązanie i likwidacja Spółki z o.o. 
W jakim celu Gmina Piotrków Trybunalski chciała wykupić  udziały od Udziałowców 

indywidualnych przedstawiając im propozycję  wykupu bez wyceny? 

Czy sposób likwidacji Spółki MZGK gwarantuje, że odbędzie się  ona bez pokrzywdzenia 

udziałowców indywidualnych? 
W jakim trybie będzie wykonana wycena udziałów, czy dokona tego likwidator czy audytor 

wewnętrzny?. Czy dla indywidualnych udziałowców niezadowolonych z wyceny przewidziany 

jest tryb odwoławczy? 
Czy. Zarząd Miasta, jako posiadacz 198 udziałów Spółki, na 402 udziały rozproszone — 

indywidualne, kontroluje na bieżąco przebieg procesu zmian w umowie Spółki i akceptuje ich 

kierunek zmniejszania wpływu udziałowców indywidualnych w Zgromadzeniu Wspólników? 

Czy likwidator zapewni wypłacalność  ewentualnych roszczeń  pracowniczych do których 

zobowiązana jest likwidowana Spółka? 

Czy nowo powołana Spółka może uzyskać  zatwierdzenie taryfy w Urzędzie Regulacji 

Energetyki przed uzyskaniem dwóch wymaganych koncesji, jak sugerował  to Prezes Marek 

Krawczyński odpowiadając radnym Rady Miasta na Sesji dnia 26 lutego 2020 roku? 

Czy terminy likwidacji Spółki MZGK i rozpoczęcie działalności nowej Spółki podane przez 

Prezesa Krawczyńskiego wobec toczących się  procedur są  realne, czy życzeniowe? 

Jeszcze raz wnosimy, o udzielenie precyzyjnych odpowiedzi na powyższe pytania 

z zachowaniem ustawowego terminu do udzielenia odpowiedzi na złożone interpelacje. 

04_ (1«, 

oli«, o i wJn  

nóW-e( e149! tvm 


