Zak³ad In¿ynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Miko³owie
Rekomendacja dotycz¹ca prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej
Adresaci:
W³adys³aw Spyrka - Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
Halina G³oœna - Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
Alina Mzyk - cz³onek Rady Nadzorczej
Jerzy Karwot - cz³onek Rady Nadzorczej
Stanis³aw Piechula – Burmistrz Miko³owa
Justyna Hildebrandt – Prezes Zarz¹du

Czy ZIM Sp. z o.o. w Miko³owie
powinien publikowaæ informacje w BIP?

Co to jest BIP (Biuletyn Informacji Publicznej)?
Obowi¹zkowa strona internetowa, na której zgodnie z ustaw¹
o dostêpie do informacji publicznej musz¹ byæ publikowane
informacje - o danym podmiocie, jego organach, sposobie
za³atwiania spraw oraz informacje o maj¹tku. Taka strona zawiera
logo:

W czym tkwi problem?
ZIM Sp. z o.o. nie realizuje obowi¹zku prowadzenia
BIP-u. W styczniu 2016 roku, po rozpoczêciu
monitoringu spó³ki i po pytaniach o jego brak, dodano
informacje o ZIM do zbiorczej strony o jednostkach
organizacyjnych nadzorowanych przez burmistrza
Miko³owa. Postêpowanie ZIM Sp. z o.o. w zakresie
prowadzenia BIP-u jest naruszeniem obowi¹zuj¹cego
prawa, które nie dopuszcza prowadzenia zbiorczego
BIP. Prawo stanowi natomiast wyraŸnie, ¿e strony
takie prowadzone s¹ w formie odrêbnych stron www.

Tak. Zgodnie z prawem osoby prawne,
w których Gmina ma pozycjê dominuj¹c¹,
zobowi¹zane s¹ do prowadzenia (w tym
aktualizacji) Biuletynu Informacji Publicznej.
W ZIM Sp. z o.o. 100 % udzia³ów posiada
Gmina Miko³ów.

Co zmieni stworzenie i regularna aktualizacja BIP-u
przez Zak³ad In¿ynierii Miejskiej Sp. z o.o.?
· Wzroœnie jawnoœæ i przejrzystoœæ dzia³ania podmiotu
dysponuj¹cego maj¹tkiem gminnym.
· Publikacja rejestru umów to pe³na wiedza o tym, na co
ZIM wydaje publiczne pieni¹dze.
· Zmniejszy siê liczba wniosków o udostêpnienie informacji
publicznej, a co z tym idzie pracownicy spó³ki skupi¹ siê na
realizacji swoich podstawowych obowi¹zków.
· Aktualizacja BIP-u to wreszcie pierwszy krok do pe³nej
analizy sposobu dzia³ania gminnej spó³ki.

Jakie informacje powinny byæ publikowane na BIP spó³ki?
Co najmniej podstawowe informacje, z których mieszkañcy Miko³owa mogliby dowiadywaæ siê o tym, jak
dzia³a spó³ka. Przyk³adowo sprawozdania z dzia³alnoœci spó³ki i jej organów, informacje o wynikach
finansowych Spó³ki oraz o sposobie podzia³u zysku lub pokrycia straty, rejestr zawieranych umów czy
protoko³y z posiedzeñ organów i ich uchwa³y.

Moje rekomendacje:
dla Rady Nadzorczej ZIM – aby kontrolowa³a, czy Spó³ka realizuje nale¿ycie obowi¹zek prowadzenia BIP-u
i bra³a to pod uwagê, oceniaj¹c pracê Zarz¹du;
dla Burmistrza Miko³owa – aby zobowi¹za³ Zarz¹d ZIM Sp. z o.o., w formie zarz¹dzenia, do okreœlenia zakresu
informacji publikowanych w BIP, nie tylko tych obowi¹zkowych, ale równie¿ tych, które u³atwi¹ mieszkañcom
(w tym radnym) dostêp do informacji o ich spó³ce;
dla Prezes Spó³ki – aby stosowa³a siê do przepisów prawa, ale równie¿ do zarz¹dzenia Burmistrza reguluj¹cego
sposób prowadzenia BIPu i traktowa³a Biuletyn jako sposób kontaktu i rozliczania siê przed mieszkañcami gminy.

Artur Wnuk

