ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2012
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
z dnia 11 kwietnia 2012r.
w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa
handlowego z udziałem Gminy Trzebnica oraz nad innymi jednostkami
podległymi Gminie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 9, 10a
i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997r., Nr 9, poz. 43 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1
Burmistrz Gminy Trzebnica pełni funkcje Zgromadzenia Wspólników lub Walnego
Zgromadzenia w jednoosobowych Spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy.
§2
1. Nadzór nad Spółkami sprawuje Burmistrz Gminy Trzebnica przy pomocy
Nadzoru Właścicielskiego.
2. Celem Nadzoru Właścicielskiego jest przede wszystkim:
a) Zwiększenie skuteczności nadzoru nad Spółkami z udziałem Gminy Trzebnica
oraz nad jednostkami podległymi Gminie Trzebnica, prowadzące do wzrostu
efektywności działania i skuteczności zarządzania Spółkami z udziałem Gminy
Trzebnica.
b) Nadzór nad majątkiem publicznym będącym w posiadaniu Spółki oraz
jednostek podległych i racjonalne jego wykorzystanie.
c) Gromadzenie oraz analizowanie dokumentacji finansowo-ekonomicznej
Spółek oraz innych jednostek podległych Gminie Trzebnica.
d) Współpraca z Zarządem Spółek, opiniowanie przedkładanych dokumentów,
regulaminów oraz planów.
e) Przygotowanie koncepcji przekształceń gminnych jednostek organizacyjnych.
f) Przygotowanie koncepcji przekształceń Spółek prawa handlowego, w których
Gmina jest jedynym udziałowcem.
g) Przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji na
Zgromadzenie Wspólników.
h) Współpraca oraz kontrola Rad Nadzorczych, w tym ocena sprawozdania Rad
Nadzorczych na podstawie przesłanej dokumentacji.
i) Okresowa analiza sprawozdań Spółki.
j) Wykorzystanie praw właścicielskich dla realizacji celów lokalnej czy
regionalnej polityki gospodarczej.
k) Kontrola nad bieżącym i stałym zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludności
oraz nad prawem do powszechnego dostępu do usług o odpowiedniej jakości.
l) Prowadzenie rejestru Spółek prawa handlowego, jednostek podległych Gminie
Trzebnica oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów.
m) Prowadzenie wykazów Członków Zarządów oraz Członków Rad Nadzorczych
Spółek.
n) Zapewnienie transparentności działalności Spółek.

3. Osiągnięcie wymienionych celów będzie zagwarantowane przez:
a) Wdrożenie rozszerzonych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa
różnych form i procedur nadzoru właścicielskiego jednostek samorządu
terytorialnego.
b) Kontrolę i ocenę działalności ekonomiczno-finansowej Spółek z udziałem
Gminy Trzebnica.
c) Dobór właściwie przygotowanej kadry zarządczej, doskonalenie kryteriów jej
doboru.
d) Dobór właściwie przygotowanych Członków Rad Nadzorczych.
e) Opracowanie sposobu kontroli działalności ekonomicznej i finansowej Spółek
oraz stanu zaspokajania potrzeb ludności.
§3
1. Burmistrz wyznacza Członków do Rad Nadzorczych Spółek.
2. Członkami Rad Nadzorczych mogą być pracownicy Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy oraz osoby nie będące jego pracownikami.
3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do przekazywania Burmistrzowi Gminy
Trzebnica, za pośrednictwem Nadzoru Właścicielskiego wszelkich danych
oraz informacji niezbędnych do wykonywania przez Gminę uprawnień
właścicielskich oraz innych uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
§4
Kandydaci na członków Rad Nadzorczych składają pisemną zgodę na
wyznaczenie ich do Rady Nadzorczej, w której zobowiązują się do stałego
nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
a
w szczególności do:
1. Podnoszenia kwalifikacji, uzyskiwania niezbędnych uprawnień oraz do
uaktualniania wiedzy, z dziedziny prawa handlowego, gospodarczego i
finansowego.
2. Wykonywania obowiązków z należytą starannością wynikającą
z zawodowego charakteru działalności oraz zgodnie z obowiązującą
polityką, celami i strategią Gminy wobec Spółki.
3. Uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej, której są
członkami.
4. Monitorowania i kontroli istotnych dla Spółki decyzji Zarządu, oceny
sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz efektów pracy Zarządu.
5. Informowania Burmistrza, za pośrednictwem Nadzoru Właścicielskiego
o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach w Spółce.
6. Przedkładania Burmistrzowi, za pośrednictwem Nadzoru Właścicielskiego:
a)
pisemnego sprawozdania z przeprowadzonych z upoważnienia
organów Spółki kontroli wraz z informacją o przyczynach kontroli, jej
wynikach i zaleceniach pokontrolnych.
b) półrocznych raportów, sporządzanych do dnia 31 sierpnia za pierwsze
półrocze i do dnia 30 kwietnia kolejnego roku za drugie półrocze według
załączonego wzoru (załącznik nr 1).

§5

1. Członkom Rady Nadzorczej, w Spółkach, o których mowa w art. 1 pkt. 4, 6-7
ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000r., Nr 26 poz. 306, ze zm.), przysługuje
prawo do wynagrodzenia w wysokości ustalonej odrębnym zarządzeniem
Burmistrza Gminy Trzebnica.
2. Członkom Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 1, przysługuje
wynagrodzenie, którego wysokość wynika z regulacji obowiązującej w Spółce.
§6
1. Funkcję Członka Rady Nadzorczej można pełnić tylko w jednej Spółce,
o której mowa w art. 1 pkt. 4, 6-7 ustawy z dnia 3 marca 2000r.
o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
2. Z zastrzeżeniem ust. 2 zezwala się na udział w Radzie Nadzorczej nie więcej
niż dwóch Spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
§8
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

