Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.
O monitoringu
Monitoring Spółek Komunalnych to działanie prowadzone przez mieszkanki i mieszkańców
kilkunastu polskich gmin. Uczestnicy i uczestniczki monitoringu kierowali się zasadami
obiektywności, jawności, rzetelności i dobra wspólnego, zgodnie z „Kartą zasad organizacji
monitorujących administrację publiczną”.
Badanie dotyczyło czterech obszarów funkcjonowania spółek komunalnych: polityki gminy
wobec spółek komunalnych, procedury doboru członków organów spółek, czyli rad
nadzorczych i zarządów, wynagradzania członków organów oraz przejrzystości działania
spółek. Celem monitoringu było doprowadzenie do jak największej przejrzystości działań
gminy wobec spółek komunalnych, jak również działań podejmowanych przez same spółki.
Efektem monitoringu są raporty, które stanowią obiektywne źródło wiedzy dla mieszkańców
gmin o zasadach i praktyce funkcjonowania spółek. Wyniki niezależnego od urzędu
monitoringu mogą również okazać się użyteczne dla urzędników, jako element weryfikacji
oceny działalności własnej oraz spółek.
Ze szczegółową listą monitorowanych
www.spolki.siecobywatelska.pl.

gmin

można

zapoznać

się

na

stronie:

Metodologia monitoringu
Monitoring był prowadzony na podstawie wskazówek zawartych w narzędziu internetowym,
przygotowanym przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Uczestnicy i uczestniczki
wybierali do zbadania jedną spółkę komunalną z terenu swojej gminy (w dwóch przypadkach
były to gminy sąsiednie ze względu na brak spółki komunalnej w danej gminie). W ramach
monitoringu badanie dotyczyło wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których
jedynym właścicielem jest gmina. Dzięki temu powstał jeden wspólny dla wszystkich
monitorowanych gmin schemat działania. Schemat zawierał: opis wskazanych wyżej
obszarów działalności spółek, wykaz dokumentów związanych z ich funkcjonowaniem, które
uczestnicy i uczestniczki monitoringu analizowali oraz wskazówki jak zebrać potrzebne w
monitoringu dane. Schemat miał charakter pomocniczy. Głównym zadaniem uczestników i
uczestniczek było zgromadzenie podstawowych informacji ze wszystkich obszarów
wskazanych przez organizatora. Ponadto uczestnicy i uczestniczki monitoringu już
niezależnie od siebie, w wybranych obszarach działalności spółek, pogłębiali swoją wiedzę w
oparciu o dodatkowe informacje. Dlatego też powstałe w ramach monitoringu raporty różnią
się między sobą m.in. w zakresie struktury.
Dane, stanowiące podstawę do napisania raportu, zostały zebrane m.in. na drodze analizy
danych dotyczących spółek dostępnych w internecie, pozyskanych w trybie dostępu do
informacji publicznej oraz wywiadów z władzami gmin i przedstawicielami spółek
komunalnych. Pozyskiwanie informacji, ich analiza i podsumowanie trwało od stycznia do
sierpnia 2015 r. Wszystkie dane zostały wprowadzone przez uczestników i uczestniczki do
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Opublikowanie raportów nie oznacza końca działań w ramach Monitoringu Spółek
Komunalnych. Raport stanowi punkt wyjścia do dyskusji, jak również do wprowadzenia
zmian, które umożliwią bardziej przejrzyste działanie badanych gmin i spółek komunalnych.
Zarówno uczestnicy, uczestniczki, jak i organizator, mają nadzieję, że monitoring przyczyni
się do uświadomienia mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym środowiskom, że dla dobra
publicznego warto wyrażać swoje opinie, rozmawiać i angażować się w sprawy lokalne.
Informacja o organizatorze monitoringu
Organizatorem monitoringu było stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska,
którego misją jest działanie na rzecz dobrego rządzenia m.in. przez różne formy
obywatelskiej kontroli władz w celu zmiany sposobu działania instytucji publicznych na
bardziej przejrzysty i otwarty.
Monitoring Spółek Komunalnych stanowił część projektu „STRAŻNICTWO - profesjonalnie
i trwale w interesie publicznym” realizowanego w ramach programu Obywatele dla
Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Dlaczego monitoring w Przedsiębiorstwie Komunalnym
Zainteresowanie spółką komunalną zapoczątkowane zostało na etapie próby doprowadzenia
wody oraz kolektora ściekowego do domów w okolicy, w której mieszkam. Pierwszy wniosek
dotyczący doprowadzenia wodociągu mieszkańcy złożyli w Urzędzie Gminy we wrześniu
2009 roku. W kolejnych wersjach budżetu gminy brakowało nakładów na przeprowadzenie
tej inwestycji, a warunkiem realizacji był udział właścicieli nieruchomości w kosztach
inwestycji w stosunku 50/50. W dalszej kolejności w takich przypadkach również część
instalacji, za którą płacili właściciele nieruchomości staje się własnością gminy – ma to
uzasadnienie w związku z przyszłymi kosztami utrzymania i serwisu powstałej infrastruktury.
Realizacja zadań z zakresu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków do 2012 roku
należała do Zakładu Usług Komunalnych, który funkcjonował jako zakład budżetowy. W
praktyce zakład budżetowy to jednostka realizująca zadania własne gminy w oparciu o roczny
plan finansowy, zatrudniając pracowników samorządowych. W takiej formie na
funkcjonowanie zakładu duży wpływ ma Rada Gminy, nadzorująca działanie jednostki
samorządowej, jaką jest gmina. Po powołaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w formie
Spółki z o.o. (podmiot prawa handlowego), gmina przeniosła i nadal przenosi istniejącą na jej
terenie infrastrukturę, jako aport za obejmowane udziały w Spółce. Warto zatem przyjrzeć się,
jak wygląda proces zarządzania majątkiem spółki i nadzór na nim.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. (Spółka) zostało powołane na podstawie
Uchwały Rady Gminy nr XXII/211/2012 z 25 lipca 2012 roku z kapitałem początkowym w
wysokości 5 000 zł. Gmina Nadarzyn objęła 100 % udziałów Spółki. Kapitał zakładowy
stanowią wkłady niepieniężne w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanych oraz
niezabudowanych, wraz z infrastrukturą techniczną związaną z zakresem usług dostarczanych
przez Spółkę, przeniesione z majątku Gminy Nadarzyn.
Organy Spółki:

Zakres decyzyjności i podstawa:

Zgromadzenie
Wspólników: Gmina
Nadarzyn reprezentowana
jednoosobowo przez
Wójta Gminy

Powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą, udziela absolutorium Radzie
Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu, podejmuje
uchwały o zmianie struktury kapitałowej spółki, zbyciu i objęciu
udziałów, zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza: składa się
z 3 osób powołanych przez
Gminę Nadarzyn

Powołuje i odwołuje Zarząd, rozlicza Zarząd z działalności Spółki, określa
zasady wynagrodzenia Zarządu, Wyznacza i odwołuje biegłego
rewidenta.

Na podstawie Aktu Założycielskiego, Kodeksu Spółek Handlowych,
Ustawy o gospodarce komunalnej.

Na podstawie Aktu Założycielskiego i Regulaminu Rady Nadzorczej,
Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd: funkcja pełniona
jednoosobowo.

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny prowadzi działalność Spółki,
Zwołuje Zgromadzenie Wspólników.
Na podstawie Aktu Założycielskiego, Umowy o pracę, Kodeksu Spółek
Handlowych.

Nadrzędnym celem Spółki (na podstawie uchwały nr XXII/211/2012 Rady Gminy Nadarzyn
z 25 lipca 2012) jest prowadzenie działalności związanej z zaspokojeniem potrzeb wspólnoty
samorządowej w zakresie usług komunalnych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu
terytorialnego.

Wybrane problemy
Utworzenie Spółki zostało powierzone Uchwałą Rady Gminy, Wójtowi. Celem tej procedury
było odzyskanie podatku VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę
wodociągów i kanalizacji w poprzednich latach. W efekcie z jednostki budżetowej
stanowiącej część struktury samorządu, powstał podmiot prawa handlowego w postaci spółki
z ograniczona odpowiedzialnością.

Gmina jest obecnie jedynym właścicielem pakietu akcji, ale zgodnie z prawem te akcje
można sprzedać, lub mogą stanowić pokrycie zobowiązań gminy (np. zobowiązań wobec
wierzycieli). W konsekwencji takiego działania majątek spółki może przejść w ręce prywatne,
a wraz z nim funkcje realizowane przez Spółkę. Dla społeczności lokalnej znaczy to tyle, że
usługi z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków zostaną w pełni skomercjalizowana, co
grozi w przyszłości podwyżką cen. Nie mniej ważny jest fakt, że majątek stanowiący
pokrycie wymienionych akcji powstał ze środków publicznych. Mamy zatem do czynienia z
podmiotem prawa handlowego z majątkiem znacznej wartości, który zapewnia dostawę
podstawowych mediów na terenie gminy.
Rada Gminy, mając obowiązek kontrolowania poczynań władz lokalnych, powinna
wykorzystywać swoje uprawnienia do nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem Spółką
Komunalną i powierzonym jej mieniem gminnym. Poniżej pokażę również, czy tak właśnie
się dzieje.
W dalszej części raportu przestawiony zostanie :
a) proces podejmowania decyzji o dokapitalizowaniu Spółki,
b) warunki zmiany struktury właścicielskiej.
Dokapitalizowanie jest to podniesienie kapitału zakładowego spółki z zasobów majątku
Gminy, w zamian za objęcie kolejnych udziałów w formie akcji. Gmina przekazuje na ten cel
środki z budżetu rocznego, a ich pokrycie stanowi majątek w postaci ruchomości i
nieruchomości.
Z uwagi na możliwość zmiany struktury właścicielskiej w Spółce poznanie procesu
zarządzania majątkiem publicznym - przekazywanym z Gminy do spółki m.in. w drodze
dokapitalizowywania - oraz nadzoru i kontroli nad tym majątkiem, jest bardzo istotny.
Zmiana struktury właścicielskiej oznacza pełną komercjalizację działania Spółki oraz utratę
wpływu gminy na zarządzanie jej majątkiem, zbudowanym na podstawie publicznych
środków.
Ad a) Uchwałą nr XXV/263/2012 z 18.10.2012 r Rada Gminy wyraziła zgodę na
przeniesienia mienia gminy w celu pokrycia udziałów obejmowanych w Spółce w procesie jej
dokapitalizowania. Dopuszczalną wartość majątku przewidzianego do przeniesienia do Spółki
oszacowano na kwotę 95 597 349,52 zł. Kwota ta została określona na podstawie
szacunkowej wartości infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wartości prawa
użyteczności wieczystej nieruchomości. Z informacji dostępnych w KRS wynika, że kapitał
Spółki na dzień 15 maja 2015 roku, wynosił 90 162 200 zł.
Zgodnie z Uchwałą nr XXV/265/2012 z 18 października 2012 r. podwyższenie kapitału
zakładowego następuje ze środków finansowych Gminy przewidzianych w uchwałach
budżetowych na kolejne lata – a więc to radni, głosując co roku nad projektem budżetu
gminy, wyrażają pośrednio zgodę na przekazanie kolejnych części majątku gminy Spółce. Do
kompetencji Zgromadzenia Wspólników (z Aktu Założycielskiego) należy podejmowanie
uchwał o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego, czyli Wójt bezpośrednio

podejmuje decyzje o zmianie kapitału w granicach założonych w projekcie budżetu gminy.
Ponadto zgodnie z uchwałą, o każdej takiej zmianie Wójt Gminy Nadarzyn ma obowiązek
informować Radę Gminy Nadarzyn na najbliższej sesji rady gminy. Informacja powinna
zawierać dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów i akcji, a
także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce
zostały zbyte.
Podwyższenie kapitału w Spółce:

Rada Gminy Uchwałą nr XXV/263/2012 z dnia 18.10.2012 wskazała mienie gminy
przeznaczone na pokrycie udziałów w Spółce przy dokapitalizowaniu. Wartość majątku
oszacowano na kwotę 95 597 349,52 zł
Urząd Gminy
Wójt przedstawia Radzie Gminy
projekt budżetu, wraz z planowaną
kwota dokapitalizowania Spółki.

Rada Gminy głosuje nad uchwałą o
przyjęciu proponowanego budżetu na
kolejny rok, akceptując między innymi
kwotę przeznaczoną na objecie kolejnych
udziałów w Spółce przez gminę.

Przedsiębiorstwo komunalne Nadarzyn Sp. z
o.o.
Wójt jako Zgromadzenie Wspólników
podejmuje uchwałę o podniesieniu
kapitału zakładowego i objęciu w
zamian kolejnych udziałów przez
gminę. Przeniesienie praw
majątkowych odbywa się poprzez
aneksowanie Aktu Założycielskiego.

Wójt informuje Radę Gminy na
najbliższym posiedzeniu, o dokonanym
dokapitalizowaniu Spółki i majątku
gminy wniesionym jako aport.

Po przeanalizowaniu Protokołów z obrad Rady Gminy z lat 2012, 2013 i 2014 (dostępne w
BiP UG) wnioskować należy, że na posiedzeniach Rady Wójt nie przedstawił wszystkich
Uchwał Zgromadzenia Wspólników o dokapitalizowaniu Spółki z majątku Gminy. Z uwagi
na utrudniony kontakt z Radnymi (brak bezpośrednich telefonów, brak adresów e-mail do
Biura Rady oraz do samych Radnych), Radni zostali listownie zapytani o realizację punktów
wynikających bezpośrednio z uchwał dotyczących nadzoru nad Spółką:
A) czy na sesjach Rady Gminy w latach 2012, 2013, 2014 i 2015 została
zakomunikowana (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXV/265/2012 z dnia 18
października 2012r) wartość dokapitalizowania Spółki, ilość odjętych przez gminę

udziałów, lista nieruchomości i ruchomości, oraz innych praw rzeczowych
przeniesionych w drodze tej procedury do Spółki,
B) czy Radzie Gminy został przedstawiony raport z działalności Spółki przez jej Prezesa
za II półrocze 2014 roku (kolejne przedstawienie za I 2015 nastąpić powinno do 31
lipca br.),
C) czy na etapie uchwalania budżetu rocznego Gminy Nadarzyn, Wójt przedstawił
planowane dokapitalizowanie wkładem pieniężnym i niepieniężnym Spółki,
D) czy podejmowali Państwo jako Radni, działania zmierzające do sprawdzenia kondycji
Spółki i zasad jej funkcjonowania np. zwracali się Państwo do Spółki lub
Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, o dokumenty w sprawie Spółki, i
czy takie informacje zostały Państwu udostępnione.
List złożyłam w biurze Rady Gminy w dniu 15 czerwca 2015r. Niestety do 22 lipca 2015 r.
nie otrzymałam od żadnego Radnego odpowiedzi na powyższe pytania (prosiłam o
odpowiedź meilem). Trudno zatem ustalić, czy i w jakim zakresie Rada Gminy jest
zainteresowana funkcjonowaniem Spółki i działaniem Zgromadzenia Wspólników.

Ad b) Zasady podejmowania decyzji w zakresie zmiany struktury właścicielskiej Spółki
zawarte są w Akcie Założycielskim oraz w Uchwale Rady Gminy nr XXV/265/2012 z dnia
18.10.2012r. Z treści przywołanego dokumentu wynika, że Zgromadzenie Wspólników
(Wójt) w drodze uchwały podejmuje decyzje o zmianie umowy oraz o czynnościach
prawnych Spółki. Taką czynnością prawną może być między innymi zbycie udziałów.
Realizacja takiej uchwały wymaga zgody zarówno Rady Nadzorczej jak i Rady Gminy.
Zakres decyzyjności przy zmianie struktury właścicielskiej poszczególnych organów
przedstawia poniższy diagram;

Zgromadzenie Wspólników na
podstawie uchwały

Podejmuje decyzje o :
- podwyższeniu/obniżeniu kapitału
- umorzeniu udziałów
- przekształceniu/połączeniu/podziale/likwidacji Spółki

Wójt gminy Nadarzyn

- określa tryb zbycia udziałów

Zgoda Rady Nadzorczej wymagana

- zbycie/zastawienie/obciążenie udziałów

Zgoda Rady Gminy wymagana

- zbycie udziałów

Rada Gminy może wyrazić zgodę na inną iż wymieniona w uchwale, formę zbycia udziałów.

Decyzja o zbyciu udziałów podejmowana jest w zasadzie jednoosobowo przez Zgromadzenie
Wspólników (Wójt). Zgodę na realizację tej procedury musi wydać zarówno Rada Nadzorcza
jak i Rada Gminy. Rada Nadzorcza w Spółce jest powoływana i odwoływana przez
Zgromadzenie Wspólników (brak konkursu na Rade Nadzorczą), zatem brak takiej zgody jest
mało prawdopodobny. Rada Gminy jest organem samorządowym wyłonionym w
powszechnych wyborach, na niej tak naprawdę spoczywa ciężar odpowiedzialności za nadzór
nad funkcjami właścicielskimi realizowanymi przez Zgromadzenie Wspólników nad Spółką.
Rekomendacje
Konsekwencją przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z o.o. jest
możliwość zmiany struktury właścicielskiej Spółki. W świetle tego bardzo istotne jest
nadzorowanie działalności podmiotu przez Radę Gminy jako organu kontrolującego
działalność Wójta. Realizacja prerogatyw, jakimi dysponuje Rada Gminy w tym zakresie, jest
ważna ponieważ Spółka dysponuje majątkiem gminy, a więc publicznym mieniem. Dlatego
też wnoszę o realizację następujących punków:
1. Realizacja postanowień Uchwały Rady Gminy nr XXV/265/2012 z 18 października
2012 roku, w zakresie informowania przez Wójta Rady Gminy o kolejnym
podniesieniu kapitalizacji Spółki i elementach majątku gminy wniesionych aportem
jako pokrycie kolejnych udziałów w Spółce.
2. Aktywne pozyskiwanie informacji przez Radnych na temat kondycji Spółki. Radni
przed głosowaniem nad budżetem rocznym powinni mieć z wyprzedzeniem
udostępnione takie informacje jak podstawowe wskaźniki działalności Spółki w
porównaniu z wynikami za poprzedni okres rozrachunkowy, plany krótko i
długookresowe działalności Spółki, jak również udostępnione uchwały Zgromadzenia
Wspólników i Rady Nadzorczej podjęte w ciągu roku rozrachunkowego.
Dotychczasowe zainteresowanie Radnych działalnością Spółki i jej organów decyzyjnych jest
trudne do ustalenia z uwagi na brak bezpośredniego kontaktu z Radnymi (brak adresów email zarówno do Radnych jak i do Biura Rady). Spotkanie z Radnym może być ustalone
jedynie za pośrednictwem Biura Rady, niestety po kontakcie telefonicznym i przedstawieniu
tematu spotkania okazało się, że z grupy Radnych nie można wskazać osoby „zorientowanej”
w kwestii Spółki. Radni nie odpowiedzieli również na zapytanie skierowane za
pośrednictwem Biura Rady Droga listowną. Podstawową rekomendacją w tym zakresie jest
udostępnienie adresu e-mail do każdego Radnego, oraz bezpośrednio do Biura Rady Gminy.
Spółka została powołana zgodnie z obowiązującym prawem. Tym nie mniej bezpieczeństwo
jej działania i przejrzystość nadzoru wymaga zdecydowanie większego zainteresowania ze
strony Rady Gminy oraz szerszej informacji
na temat nadzoru właścicielskiego
przekazywanej Radnym. Zakres tej informacji powinien obejmować również przedstawienie
ewentualnych zagrożeń dla utrzymania całego pakietu właścicielskiego Spółki w odniesieniu
do zobowiązań gminy. Jest to ważne z uwagi na zabezpieczenie interesu lokalnej społeczność
oraz bezpieczeństwo majątku publicznego, którym dysponuje Spółka.

W dniu 14 sierpnia 2015 r. wysłałam do wójta Nadarzyna i Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego
Nadarzyn w drodze elektronicznej raport z prośbą o zapoznanie się z raportem i przesłanie
ewentualnych uwag
Do dnia publikacji raportu, tj 21 września 2015 r. nie otrzymałam odpowiedzi mimo prośby o
odesłanie uwag w terminie 14 dni. Z tych względów publikuję raport w pierwotnej formie.

