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Kalisz, dnia 25.01.2021 r.

Pan

Dariusz Grodziński

Radny

Rady Miasta Kalisza

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie składu i wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., oraz uczestnictwa Sekretarza
Miasta Kalisza w Radzie Nadzorczej spółki komunalnej, uprzejmie informuję:

Zgodnie z § 18 ust. 1 umowy spółki PWiK sp. z o.o  „Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu
członków w tym dwóch członków wybieranych przez pracowników Spółki”.  Od lat Rada Nadzorcza
Spółki  funkcjonuje w składzie pięcioosobowym  tj.  3 członków reprezentujących Miasto Kalisz oraz
2 członków  wybieranych  przez  pracowników  Spółki.  W  dniu  29.06.2020  r.  rezygnację  z  pełnienia
funkcji  członka  Rady  Nadzorczej  złożył  Pan  Jacek  Konopka,  gdyż  został  powołany  na  stanowisko
Prezesa Zarządu tej Spółki. W dniu 5.11.2020 r. skład Rady Nadzorczej Spółki został tylko uzupełniony
poprzez  powołanie  Pani  Beaty  Klimek  –  Prezydent  Miasta  Ostrowa.  Nie  ma zatem mowy w tym
przypadku o zmianie liczebności Rady Nadzorczej.

Natomiast Pan Marcin Cieloszyk Sekretarz Miasta Kalisza w dniu 9.12.2020 r. został powołany w skład
Rady  Nadzorczej  Zakładu  Oczyszczania  i  Gospodarki  Odpadami  S.A.  z  siedzibą  w  Ostrowie
Wielkopolskim.

Takie  wzajemne działania budują  pozytywne relacje między samorządami.  Są  źródłem możliwości
korzystania  z  dobrych wzorców,  rozwiązań gospodarczych,  wymiany  doświadczeń.  To  powszechna
praktyka,  która  umacnia  współpracę  pomiędzy  jednostkami  samorządu  terytorialnego,  również
w sferze wspólnych działań strategicznych dot. rozwoju naszego regionu.

Wyrażam przekonanie, że wzmocnienie Rady Nadzorczej Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. osobą Pana Radnego Sławomira Chrzanowskiego, podyktowane było również
tymi samymi przesłankami.

Odnośnie tematu wynagrodzeń informuję, iż zasady wynagradzania członków rad nadzorczych spółek
z udziałem jednostek samorządu terytorialnego regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

o zasadach kształtowania  wynagrodzeń osób kierujących niektórymi  spółkami  oraz Kodeks  spółek
handlowych.  W przypadku  Spółki  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  sp.  z  o.o.  uchwałą
Zgromadzenia  Wspólników  nr  3/2017  z  dnia  13.06.2017  r.  w  sprawie  zasad  kształtowania
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ustalono miesięczne wynagrodzenie jej członków, jako
iloczyn  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw bez  wypłat  nagród
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS oraz mnożnika: dla
przewodniczącego Rady  Nadzorczej - 0,5, dla wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza –
0,4, dla członków Rady Nadzorczej – 0,35.



Kalisz, dn. 14 stycznia 2020 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie rady nadzorczej PWIK Kalisz sp. o.o.

Z informacji od załogi PWIK oraz lektury BIP powziąłem informację, że rozszerzył Pan skład rady
nadzorczej PWIK Kalisz z 4 do 5 członków, dodając osobę prezydent Ostrowa Wielkopolskiego,
Panią  Beatę  Klimek.  To  bardzo  ciekawa  decyzja  kadrowa.  Mając  na  uwadze  jej  pozycję  w
samorządzie,  zgromadzoną  wiedzę  i  doświadczenie  wyrażam  nadzieję,  że  przyniesie  pożytek
naszemu przedsiębiorstwu komunalnemu.  

Chciałem zapytać  kiedy i  na  czyj  wniosek się  to  stało,  jednocześnie  prosząc  o  powrót  do co
najwyżej 4-osobowego składu rady nadzorczej. Dla gospodarności i oszczędności powinien Pan
zrezygnować  z  usług  innego  członka  rady  nadzorczej,  jeśli  nie  dwóch.  Trzyosobowa  rada
nadzorcza w zupełności powinna przedsiębiorstwu wystarczyć.

Przy okazji pragnę zapytać w jakiej wysokości są wynagrodzenia członków rady nadzorczej PWIK
Kalisz? Zostałem także poproszony o informację w jakiej spółce komunalnej poza Kaliszem i od
kiedy posadę dostał obecnie urzędujący sekretarz miasta Kalisza. Dlatego takie pytanie także na
koniec pragnę postawić. 

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


