
Odpowiedz na interpelacj$ Radnego

Interpelacja Radnych Rady Miasta-tukasza Janika, Piotra Gajdy, Sergiusza 
Stachaczyka i Andrzeja Piekarskiego

Tresd wniosku w zalqczeniu

Tresc odpowiedzi: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska wyst^pit do 
Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o udzielenie odpowiedzi na 
postawione pytania w interpelacji .

Pan Marek Krawczynski Prezes Miejskiego Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
pismem z dnia 31.03.2020 r. udzielii odpowiedzi na kazde z zadanych pytah.

Ad.1 Zmiany umowy Spotki zostaty podj^te stosownq uchwat^ udziaiowcow, w celu 
„sprawnego” postawienia Spolki MZGK w stan likwidacji,

Ad.2 Na zgromadzeniu w dniu 3 lutego 2020 r. reprezentowanych byto 541 udzialow, 
zgromadzenie zwofano prawidtowo i byio zdolne do podejmowania uchwat,

Ad.3 Zarzqd Spolki nie ograniczal i nie ogranicza obecnosci udziatowcow na 
Zgromadzeniach Wspolnikow,

Ad.4 W celu „sprawniejszego” przeprowadzenia procesu likwidacji spolki MZGK,

Ad.5 Tresc przytoczonego zapisu par.27 jest niezgodna ze stanem faktycznym, wobec 
czego pytania pozostaj^ bez odpowiedzi.

Ad.6 Uprawnienia Rady Nadzorczej dotycz^ rozporz^dzenia prawem lub zaci^gni^cia 
zobowi^zania przez Spolk^ do swiadczenia o wartosci powyzej kwoty 250 000,00 zl 
(dwiescie pi^cdziesi^t tysi^cy),

Ad.7 Tak

Ad.8 Przez powolane przez Zarz^d Spolki, pracownicze komisje ds. wyceny 
skladnikow maj^tku Spolki. W sklad komisji b§dq wchodzili udzialowcy nie b§dqcy 
pracownikami Spolki,

Ad.9 Decyzja udzialowcow podj^ta przez udzialowcdw w formie uchwaly, jest wi^z^ca 
dla Zarz^du,

Ad.10 W celu unikni^cia koniecznosci postawienia Spolki MZGK w stan likwidacji. 
Wycena miala zostac dokonana po oszacowaniu wartosci rynkowej jednego udzialu 
przez rzeczoznawc§ lub bieglego powolanego przez Miasto Piotrkow Trybunalski,



Ad.11 Tak, rowniez i gminy.

Ad.12 Wycena udziatow nie b§dzie wykonywana,

Ad. 13 Umowa spoiki wyklucza indywidualnq kontrol^ udziatowcow, dotyczy to 
wszystkich udziatowcow bez wzgl^du na ilosc posiadanych udziatow,

Ad.14 Tak

Ad.15 Nie, nie byto sugestii

Ad.16 Realne.

Podpis osoby sporz^dzaj^cej odpowiedz

Akceptacja Wiceprezydenta
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