
UCHWAŁA NR XIX/156/20 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 lutego 2020 r. na  niezałatwienie przez  pełniącego Funkcję 
Burmistrza Ozimka Zbigniewa Kowalczyka wniosku z 19.12.2019r. w sprawie wynagrodzenia prezesa 

zarządu PGKiM sp. z o.o.. 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256, 695), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

§ 1.  Rada Miejska w Ozimku, po rozpatrzeniu skargi z dnia 4 lutego 2020 r. na niezałatwienie przez  
pełniącego Funkcję Burmistrza Ozimka Zbigniewa Kowalczyka wniosku z 19.12.2019r. w sprawie 
wynagrodzenia prezesa zarządu PGKiM sp. z o.o.. oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez 
Burmistrza Ozimka w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za bezzasadną. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku, zobowiązując ją do 
przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 

Id: 2F4C1427-4FE0-4A96-B4B4-0ED593EF2CF9. Podpisany



UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2020r. do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęła skarga mieszkańca Krasiejowa na

niezałatwienie przez pełniącego Funkcję Burmistrza Ozimka Zbigniewa Kowalczyka wniosku

z 19.12.2019r. w sprawie wynagrodzenia prezesa zarządu PGKiM sp. z o.o..

Powyższa skarga została przekazana przez Radę Miejską w Ozimku zgodnie z kompetencją do

właściwości Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku. Na posiedzeniu

w dniu 10 lutego 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z przedmiotowym

pismem Skarżącego, uznając je za skargę i prosząc Pełniącego Funkcję Burmistrza Ozimka (pismo

SO.SWP.0012.2.7.2020 z dnia 10.02.2020 r.) o zajęcie stanowiska w przedmiotowej skardze wraz

ze sposobem realizacji treści w niej zawartej. Pismem nr BO.1510.5.2020 z dnia 17.02.2020r.

Pełniący Funkcję Burmistrz Ozimka udzielił wnioskowanej odpowiedzi.

Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2020 r. Komisja zapoznała się z odpowiedzią Pełniącego

Funkcję Burmistrza Zbigniewa Kowalczyka wnioskując do ww. o jej doprecyzowanie w zakresie

obowiązku publikacji oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2020 r. Komisja zapoznała się z ustnymi wyjaśnieniami

Pełniącego Funkcję Burmistrza Zbigniewa Kowalczyka, w których wskazał, iż w swojej ocenie

kompleksowo udzielił odpowiedzi Wnioskodawcy szczegółowo opisując zasady kształtowania

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jej częściach składowych oraz o powodzie

nie publikowania informacji o poziomie wynagrodzenia Prezesa PGKiM-u w styczniowym

numerze Wiadomości Ozimskich.

Wobec powyższego Komisja uznała skargę za bezzasadną. Należy dodać, iż w związku

z otrzymanymi informacjami, w świetle przedstawionych okoliczności, Komisja Skarg, Wniosków

i Petycji uznaje, iż Wnioskodawca został poinformowany przez pełniącego Funkcję Burmistrza

Ozimka, iż wynagrodzenie Prezesa Zarządu spółki ustalone jest stosownymi uchwałami

Zgromadzenia Wspólników spółki i zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach

kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Zgodnie z obowiązującymi

przepisami wynagrodzenie to składa się z części stałej (tzw. wynagrodzenie podstawowe)

stanowiącej 4-krotność podstawy wymiaru, którą jest wysokość przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale

roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS oraz części zmiennej, stanowiącej zgodnie z

ustawą wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy. Część stała wynagrodzenia zgodnie z

ww. ustawą dla spółki o skali działalności odpowiadającej PGKiM wynosi od 3 do 5 krotności
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ww. podstawy wymiaru, zatem w przypadku wynagrodzenia Prezesa Zarządu PGKiM

odpowiada kryteriom określonym ustawą. Wynagrodzenie podstawowe Prezesa Zarządu

odpowiadające ww. opisanej 4-krotności podstawy wymiaru, stanowiło podstawę

wynagradzania zarządu spółki od roku 2007, kiedy na gruncie ustawy z 3 marca 2000 roku

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi określono je jako

4-krotność dla Prezesa Zarządu oraz 3-krotność dla pozostałych członków zarządu. Część

zmienna wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie uzupełniające) uzależniona ustawowo od

poziomu realizacji rocznych celów zarządczych ustalona została w wysokości do 25%

wynagrodzenia podstawowego, czyli na poziomie stanowiącym połowę poziomu

dopuszczalnego ustawą. Obecny zarząd spółki od kwietnia 2016 roku jest zarządem

jednoosobowym. Z uwagi na to, iż sprawy dotyczące spółki były w gestii Burmistrza Ozimka

Jana Labusa, który reprezentował Zgromadzenie Wspólników, pełniący Funkcję Burmistrza nie

był w stanie uzasadnić poziomu ustalonego wynagrodzenia Prezesa PGKiM-u z uwagi na to, iż

to Burmistrz Jan Labus jednoosobowo ustalał poziom wynagrodzenia.

Co do niezrealizowania wniosku o podanie w styczniowym numerze Wiadomości

Ozimskich informacji o poziomie wynagrodzenia Prezesa PGKiM-u, z uwagi na to, że Prezes

PGKiM- u co roku składa oświadczenie majątkowe za dany rok w którym podane jest uzyskane

przez niego wynagrodzenie w skali roku nie ma konieczności dodatkowej publikacji wysokości

jego wynagrodzenia. Oświadczenia majątkowe są jawne i podlegają publikacji w Biuletynie

Informacji Publicznej gminy Ozimek, a każdy zainteresowany mieszkaniec może się z tym

zapoznać. Jawność oświadczeń majątkowych wynika z art. 24 i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713). W ocenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

pełniący Funkcję Burmistrza Ozimka Zbigniew Kowalczyk właściwie załatwił wniosek

mieszkańca Krasiejowa z dnia 19.12.2019r.

W tym stanie faktycznym i prawnym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wniosła

o uznanie skargi za bezzasadną.

Rada Miejska w Ozimku, po zapoznaniu się z przedstawioną argumentacją Komisji

podzieliła stanowisko Komisji, uznając je za własne i w konsekwencji z naprowadzonych wyżej

względów, zasadnym jest podjęcie uchwały uznającej przedmiotową skargę na niezałatwienie

przez Pełniącego Funkcję Burmistrza Ozimka Zbigniewa Kowalczyka wniosku

z 19.12.2019r. w sprawie wynagrodzenia prezesa zarządu PGKiM sp. z o.o. za bezzasadną.
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