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ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD JEDNOOSOBOWYMI SPÓŁKAMI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIASTA SŁUPSKA
§ 1.
Zasady regulują nadzór właścicielski nad jednoosobowymi spółkami z ograniczoną
odpowiedzialnością Miasta Słupska. Ilekroć jest mowa o spółce, rozumie się przez to jednoosobową
spółkę Miasta z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 2.
Zasady nie uchybiają przepisom prawa powszechnie obowiązującego oraz nie wyłączają ich
stosowania i zostały sformułowane w oparciu o nie, aby określić procedury związane z nadzorem
właścicielskim.
I. Cele nadzoru właścicielskiego nad spółkami
§ 3.
1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego nad spółkami należy zaliczyć:
1) zapewnienie realizacji przez spółki zadań gospodarki komunalnej Miasta, do których
zostały powołane;
2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości jednoosobowych
spółek Miasta;
3) zapewnienie transparentności, w tym finansowej, działalności spółek;
4) przygotowanie spółek do procesu przekształceń i prywatyzacji w dążeniu do zwiększenia
efektywności gospodarki komunalnej Miasta, zgodnie ze szczegółowymi politykami
i strategiami Miasta.
2. Osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć:
1) transparentność przy wyborze właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych dla
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego;
2) doskonalenie kryteriów doboru kadry zarządzającej spółkami;
3) opracowanie i wdrożenie standardów oraz mechanizmów monitorowania i oceny
działalności merytorycznej, ekonomicznej i finansowej spółek, umożliwiających szybkie
reagowanie na negatywne zjawiska.
§ 4.
1. Dla realizacji wskazanych celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe
funkcjonowanie kodeksowych organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:
zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu.
2. Funkcję zgromadzenia wspólników w spółce Miasta z ograniczoną odpowiedzialnością
pełni Prezydent Miasta Słupska.
3. Nadzór właścicielski jest w pierwszej kolejności sprawowany przez Prezydenta Miasta.
4. Z upoważnienia Prezydenta Miasta nadzór właścicielski jest wykonywany przez Zastępców
Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika.
5. W wykonywaniu nadzoru właścicielskiego biorą udział właściwe Wydziały Urzędu
Miejskiego, wspomagając w kwestiach merytorycznych Prezydenta Miasta, Zastępców
Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika.
6. Istotnym instrumentem nadzoru właścicielskiego Miasta są rady nadzorcze.
7. W ograniczonym zakresie nadzór nad spółką sprawuje pełnomocnik spółki powołany
uchwałą zgromadzenia wspólników.
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II. Nadzór spółki
§ 5.
Rada nadzorcza jest obligatoryjnym organem spółki. Funkcjonowanie rad nadzorczych regulują
przepisy kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, innych aktów
normatywnych powszechnie obowiązujących oraz niniejszych zasad.
Kompetencje
§ 6.
1. Do podstawowych kompetencji i obowiązków rad nadzorczych w spółkach należy
sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej
działalności. W szczególności rada nadzorcza jest obowiązana do stałego monitorowania i
kontroli:
1) wykonania przez spółkę zadań o charakterze użyteczności publicznej i innych;
2) parametrów ekonomicznych działalności oraz docelowych wyników ekonomicznofinansowych, przyjętych przez spółkę w planie rzeczowo-finansowym lub strategicznych
planach wieloletnich oraz wykonania konkretnych zadań zleconych spółce do wykonania
przez Miasto;
3) istotnych dla spółki decyzji zarządu;
4) sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz efektów pracy zarządu.
2. Przedmiotem kontroli ze strony rady nadzorczej powinny być w szczególności jakość usług,
ceny usług, koszty działalności, zatrudnienie i płace, zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane i inne sprawy o istotnym znaczeniu dla działalności spółki, w tym realizacja
standardów dotyczących transparentności działania spółki.
3. Do kompetencji rady nadzorczej należy ponadto:
1) powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki;
2)-reprezentowanie spółki przy zawieraniu, kształtowaniu i rozwiązywaniu umów
o świadczenie usług zarządczych z członkiem zarządu;
3) reprezentowanie spółki przy zawieraniu, kształtowaniu i rozwiązywaniu umów pomiędzy
spółką a członkiem zarządu innych niż umowa, o której stanowi pkt 2 oraz w sporach
z członkiem zarządu, w wypadku, gdy nie został powołany uchwałą zgromadzenia
wspólników pełnomocnik;
4) kształtowanie wynagrodzeń członków zarządu z uwzględnieniem zasad przyjętych
właściwą uchwałą zgromadzenia wspólników oraz zgodnie z zasadami wynikającymi
z przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi
spółkami;
5) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki
i wniosków co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty;
6)-opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich
strategicznych planów spółki;
7) dokonywanie wyboru i bieżąca współpraca z biegłym rewidentem oraz monitorowanie
procesu przeprowadzania audytu.
§ 7.
W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki,
żądać od zarządu i pracowników informacji, wyjaśnień i sprawozdań oraz dokonywać rewizji stanu
majątku spółki.
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§ 8.
1. Rada nadzorcza jest obowiązana do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością
spółki z własnej inicjatywy oraz na zlecenie Prezydenta Miasta lub Zastępców Prezydenta,
Sekretarza i Skarbnika działających z upoważnienia Prezydenta Miasta.
2. Z przeprowadzonych czynności nadzoru rada nadzorcza sporządza raport zawierający ocenę
działalności spółki poddanej kontroli.
P rocedury i kryteria doboru członków rad nadzorczych
§ 9.
1. Członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi
określone w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu
Państwa i państwowych osób prawnych.
2. Członkiem rady nadzorczej nie może być członek zarządu spółki, prokurent, likwidator,
kierownik oddziału lub zakładu spółki, zatrudniony w spółce główny księgowy, radca
prawny lub adwokat oraz osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu lub
likwidatorowi.
3. Członkiem rady nadzorczej nie może być ponadto osoba wskazana w art. 19 ust. 1 pkt 2, 3,
4, 5, 6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w art. 24f ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym oraz w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
4. Członkami rady nadzorczej nie mogą być pracownicy Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz
jednostek organizacyjnych miasta Słupska, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych miasta, których działalność nie koliduje z zakresem
działania tej spółki.
5. W czasie, gdy Miasto pozostaje jedynym udziałowcem spółki, członkowie rady nadzorczej
tej spółki nie mogą pozostawać ze spółką w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług
na rzecz spółki na podstawie innego tytułu prawnego. Zakaz pozostawania w stosunku pracy
ze spółką nie dotyczy osób wybranych do rady nadzorczej przez pracowników w spółce
powstałej w wyniku komercjalizacji.
6. Jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spółce, w której udział
jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa lub ich spółek przekracza 50 %
kapitału zakładowego.
§ 10.
1. Kandydaci na członków rad nadzorczych urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
obowiązani są przed powołaniem do rady nadzorczej do złożenia Wojewodzie Pomorskiemu
oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia zgodnie z art. 7
i 8 ustawy z dnia o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
2. Kandydat na członka rady nadzorczej przed powołaniem do rady nadzorczej jest
obowiązany złożyć oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, które stanowią
przeszkodę do powołania na członka rady nadzorczej – wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
§ 11.
1. Prezydent Miasta Słupska wskazuje kandydata na członka rady nadzorczej w spółce.
2. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy lub statutu
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spółki w drodze uchwały zgromadzenia wspólników.
Organizacja i ocena pracy
§ 12.
Wszystkie decyzje rada nadzorcza podejmuje w formie uchwał. Nie dotyczy to kwestii
porządkowych lub formalnych. Jednak na żądanie choćby jednego członka rady, także w takiej
sprawie należy podjąć uchwałę.
§ 13.
1. W ramach funkcjonujących rad nadzorczych mogą być powoływane doraźne lub stałe
komisje problemowe, zespoły robocze, np. ds. usług, zamówień, audytu,wynagrodzeń lub
zagadnień personalnych. Także poszczególnym członkom rady nadzorczej mogą być
powierzane doraźne lub stałe zadania. Nie narusza to zasad działania rady nadzorczej jako
organu kolegialnego.
2. Rada nadzorcza w terminie do 30 listopada sporządza roczny plan kontroli w spółce na rok
następny, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszych zasad.
3. Rada nadzorcza w terminie do 31 grudnia sporządza sprawozdanie z realizacji rocznego
planu kontroli według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 oraz sprawozdanie z kontroli
zewnętrznych przeprowadzonych w spółce, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do
niniejszych zasad.
4. Wymieniony w ust. 2 roczny plan kontroli i wymienione w ust. 3 sprawozdania spółki
przekazują niezwłocznie do Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli za pośrednictwem
Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu.
5. Skany protokołów z kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych zarząd spółki zamieszcza
w Biuletynie Informacji Publicznej spółki.
§ 14.
Rada nadzorcza jest zobowiązana zamieszczać w rocznym sprawozdaniu ze swej działalności,
przedstawianym zgromadzeniu wspólników, podjęte uchwały oraz dokonane oceny sytuacji spółki,
a także informacje dotyczące:
1) kadencji rady nadzorczej lub poszczególnych członków rady nadzorczej;
2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcji, dokonanych zmianach w trakcie
roku obrotowego;
3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał;
4) istotnych spraw dla działalności, organizacji i funkcjonowania spółki;
5) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach
oraz o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności na prawidłowo zwołanych
posiedzeniach;
6) nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na prawidłowo zwołanych
posiedzeniach;
7) istotnych problemów, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych
kontroli oraz postępowań wyjaśniających;
8) uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł);
9) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady
nadzorczej;
10) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego;
11) współpracy z zarządem i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników
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w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu.
§ 15.
Prawidłowość funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach podlega okresowym ocenom
dokonywanym na podstawie dokumentacji przekazanej przez rady nadzorcze oraz ich osobistych
kontaktów z pracownikami odpowiednich komórek nadzoru przy zastosowaniu następujących
podstawowych kryteriów:
1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania
czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień wynikających
z postanowień umów spółek;
2) terminowość realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;
3) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencję poszczególnych jej członków;
4) tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą;
5) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji;
6) działania dyscyplinujące wobec zarządów podjęte przez rady nadzorcze w przypadku
zaistnienia okoliczności wymagających takich działań;
7) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania
inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących lepszego wykonywania zadań i poprawy
efektywności funkcjonowania spółki;
8) sposób i tempo reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności
spółki;
9) współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem (spotkania z biegłym rewidentem
i omówienie wyników audytu);
10) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez
Prezydenta Miasta lub z jego upoważnienia przez Zastępcę Prezydenta lub Sekretarza oraz
Skarbnika;
11) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z odpowiednimi komórkami nadzoru
odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących
w spółce.
§ 16.
1. Zgromadzenie wspólników udziela absolutorium poszczególnym członkom rady nadzorczej
po wnikliwej analizie sprawozdania z działalności rady oraz na podstawie oceny realizacji
innych, nie objętych sprawozdaniem, kryteriów określonych w § 15.
2. Negatywna ocena działalności członka rady nadzorczej przez odpowiednie komórki nadzoru
skutkuje wnioskiem o odwołanie go ze składu rady. Nieudzielenie absolutorium powoduje
jednocześnie dla takiej osoby trzyletni zakaz zasiadania w radzie nadzorczej jakiejkolwiek
spółki Miasta Słupska.
K a d e n c j a, l i c z b a c z ł o n k ó w o r a z w y n a g r o d z e n i e
§ 17.
1. Kadencja członka rady nadzorczej w spółce trwa 3 lata.
2. Liczba członków rad nadzorczych ustalona jest zgodnie z minimalnym składem rady
wynikającym z kodeksu spółek handlowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
3. Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek Miasta jest regulowana
uchwałą zgromadzenia wspólników.
4. Członkom rad nadzorczych przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rad
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nadzorczych, oraz na spotkania organizowane przez Prezydenta Miasta Słupska. Zwrot
kosztów dotyczy osób zamieszkałych poza terenem Słupska.
III. Zarząd spółki
Procedury i kryteria doboru członków zarządu
§ 18.
1. W spółkach Miasta Słupska działa zarząd spółki.
2. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Liczbę członków zarządu oraz jego kadencyjność określają postanowienia umów/statutów
spółek Miasta Słupska.
4. Członków zarządu spółek Miasta Słupska powołuje organ wskazany w umowie/statucie
spółki.
5. Powołanie członka zarządu może poprzedzać postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone
przez radę nadzorczą.
6. Kandydat na członka zarządu spółki Miasta Słupska zobowiązany jest do wyrażenia zgody
na udział w zarządzie spółki. Ponadto rekomendowane jest złożenie oświadczenia
o niepodleganiu ograniczeniom i zakazom wynikającym z przepisów prawa.
Ocena pracy zarządu
§ 19.
1. Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu należy do rady nadzorczej.
2. Ocena okresowa – na koniec roku obrotowego – pozostaje w gestii zgromadzenia
wspólników, jako organu rozpatrującego i zatwierdzającego sprawozdanie zarządu
z działalności spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.
3. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania
przez nich obowiązków.
4. Dodatkową formą bieżącej kontroli pracy zarządu jest prowadzona co kwartał przez
odpowiednie komórki nadzoru analiza informacji kwartalnych spółki oraz ocena stopnia
realizacji statutowych zadań rzeczowych i parametrów ekonomicznych (wyników
ekonomiczno-finansowych) określonych w rocznym planie rzeczowo-finansowym oraz
strategicznych planach wieloletnich, a także zleconych konkretnych zadań do wykonania
w spółce.
Wynagradzanie członków zarządu
§ 20.
1. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członków zarządów spółek Miasta
kształtują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń
osób kierujących niektórymi spółkami, a także uchwały zgromadzenia wspólników
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki i uchwały rady
nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki.
2. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu spółki składa się z części stałej, stanowiącej
wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej,
stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, wyliczone na podstawie
stopnia realizacji celów zarządczych uchwalonych przez radę nadzorczą najpóźniej na
ostatnim posiedzeniu w roku poprzedzającym rok, którego te cele dotyczą.
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IV. Pełnomocnik spółki
§ 21.
1. Pełnomocnik spółki, powołany uchwałą zgromadzenia wspólników, reprezentuje spółkę
w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze spółki z członkiem zarządu.
2. W razie niepowołania pełnomocnika w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz
w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza.
V. Monitorowanie spółek
§ 22.
1. System monitorowania spółek Miasta stanowi podstawę oceny działalności oraz
prawidłowości funkcjonowania tych spółek. Równocześnie system ten służy
przygotowywaniu opracowań o charakterze syntetycznym, obejmujących ocenę sytuacji
ekonomiczno-finansowej gospodarki komunalnej Miasta. Umożliwia on także szybkie
reagowanie na nieprawidłowości wynikające z zaniedbań lub braku kompetencji członków
kierownictwa w nadzorowanych spółkach.
2. Monitorowanie sytuacji spółek Miasta prowadzi się w oparciu o wskazówki, które stanowią
załącznik nr 2 do niniejszych zasad.
§ 23.
1. Rada nadzorcza spółki powinna nadzorować terminowe przekazywanie przez spółkę:
1) do Sekretarza:
a) „Kwartalnej Informacji o Spółce”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszych zasad;
b) "Kosztów wynagrodzenia zarządu, rady nadzorczej, administracji spółki oraz
pozostałych pracowników", według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszych zasad;
c) "Raportu dotyczącego majątku i źródła finansowania", według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do niniejszych zasad;
d) "Raportu z wykonania planu finansowego oraz wskaźników ekonomicznych",
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6;
e) „Kwartalnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej”, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszych zasad;
f) informacji o strukturze właścicielskiej w spółce wraz z kwartalną informacją
o spółce za IV kwartał roku obrachunkowego;
2) do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz do wydziałów sprawujących
merytoryczny nadzór nad spółką - informacji kwartalnej z realizacji zadań inwestycyjnych,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszych zasad;
3) do Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku - sprawozdania
z realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych, (wzór stanowi
załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska nr 783/ZF/2015 z 05.11.2015 r.
w sprawie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków
zewnętrznych w ramach perspektywy 2014 -2020);
4) do Skarbnika Miasta Słupska:
a) planów przychodów, kosztów i wyniku finansowego z podziałem na rodzaje w
terminie do 31 stycznia każdego roku, którego plany powyższe dotyczą;
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b) bilansu spółki za ubiegły rok obrotowy – do 10 maja;
c) informacji na temat różnic pomiędzy wartością księgową i wartością godziwą
aktywów i pasywów wykazanych w bilansie – do 10 maja;
d) informacji na temat wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy spółką,
a pozostałymi spółkami Miasta Słupska w ubiegłym roku obrotowym– do 10 maja;
e) Skarbnik otrzymuje kopie kwartalnych informacji, o których mowa ust. 1 pkt 1 oraz
pkt 2 w celu weryfikacji pod względem ekonomiczno – finansowym. Skarbik Miasta
Słupska przedkłada Prezydentowi Miasta Słupska w terminie 30 dni raport
z przeprowadzonej weryfikacji;
2. Kwartalne informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1 oraz pkt 2 należy przesyłać w formie
papierowej oraz elektronicznej w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po upływie
kwartału sprawozdawczego (wyjątkowo za IV kwartał - do 30 kwietnia następnego roku).
Spółka nowo powstała sporządza pierwsze sprawozdania po pierwszym pełnym kwartale
kalendarzowym jej działalności.
3. Zarząd spółki jest zobowiązany do bezzwłocznego przesyłania Sekretarzowi kopii
protokołów ze zgromadzeń wspólników wraz z kopiami podjętych na zgromadzeniu uchwał.
§ 24.
1. Jawność i przejrzystość działalności gospodarczej spółek Miasta zapewnia bieżące
zamieszczanie przez zarząd spółki (z wyłączeniem informacji niepodlegających ujawnieniu
zgodnie z obowiązującymi przepisami) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Słupsku informacji obejmujących:
1) podstawowe dane finansowe charakteryzujące spółki;
2) wykaz członków zarządów i rad nadzorczych spółek;
3) plan finansowy spółki na rok bieżący;
4) sprawozdanie zarządu za rok poprzedni;
5) sprawozdanie rady nadzorczej za rok poprzedni;
6) sprawozdanie finansowe spółki (bilans i opinia z badania biegłego rewidenta) za rok
poprzedni;
7) strategię rozwoju spółki;
8) inne dokumenty o charakterze strategicznym;
9) wykaz przetargów;
10) wykaz ogłoszeń w tym ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji pracowników;
11) umowy i porozumienia, przez które należy rozumieć każdą czynność prawną
prowadzącą do powstania zobowiązania finansowego w centralnym rejestrze umów
i porozumień Urzędu Miejskiego znajdującego się w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Słupsku.
2. Postępowanie rekrutacyjne w spółkach powinno odbywać się w formie otwartych naborów.
3. Spółki powinny wdrożyć:
1) procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe uwzględniając postanowienia
zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska nr 80/OK/2015 z 10.02.2015 r. w sprawie
wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Urzędzie Miejskim
w Słupsku;
2) motywacyjne zasady nagradzania określone wg wspólnych standardów dla wszystkich
spółek.
4. Spółki powinny uczestniczyć w zakupach wspólnych realizowanych przez Miasto Słupsk
(w ramach dobrej praktyki) w celu optymalizacji działań operacyjnych, co może skutkować
uzyskaniem oszczędności w związku z efektem skali, z wyłączeniem zakupu takich
towarów i usług, których specyfika przypisana jest do przedmiotu działalności spółki.
§ 25.
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Zarząd spółki niezwłocznie informuje pisemnie Prezydenta Miasta Słupska o nagłych zdarzeniach,
które mają wpływ na funkcjonowanie spółki oraz o wszystkich kontrolach zewnętrznych
i wewnętrznych.
VI. Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem, monitorowanie audytu spółki
§ 26.
Zobowiązuje się wszystkie spółki Miasta do poddawania rocznych sprawozdań finansowych
badaniu przez biegłego rewidenta. Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot określony w art.
47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
§ 27.
1. Wybór bezstronnego i niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdania
finansowego spółki należy do kompetencji rady nadzorczej pod warunkiem, że zastrzeżono
to w umowie spółki. W razie braku takiego zastrzeżenia biegłego rewidenta wybiera
zgromadzenie wspólników.
2. Jeżeli wybór biegłego rewidenta należy do rady nadzorczej, całość postępowania w zakresie
wyboru biegłego rewidenta realizowana jest przez radę nadzorczą.
3. Postępowanie takie ma na celu wybór niezależnego i bezstronnego biegłego rewidenta oraz
oferty, której cena uwzględnia nakład pracy biegłego rewidenta, jego pozycję na rynku usług
audytorskich oraz znajomość branży, w której działa spółka. Obejmuje ono w szczególności:
1) określenie kryteriów wyboru biegłego rewidenta oraz sposobu oceny ofert na badanie
sprawozdania finansowego spółki;
2) przeprowadzenie procedury wyboru biegłego rewidenta;
3) upoważnienie zarządu do zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego.
4. Wybór biegłego rewidenta oraz zawarcie z nim stosownych umów powinny być dokonane
w czwartym kwartale roku poprzedzającego sporządzenie sprawozdania finansowego przez
spółkę. Jest to niezbędne w celu realizacji ustawowego obowiązku zawarcia umowy
w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji oraz
przeprowadzenie prac wstępnych do badania sprawozdania finansowego, które
wykonywane są przeważnie w czwartym kwartale roku.
§ 28.
1. Rada nadzorcza przedstawia wybranemu biegłemu rewidentowi swoje spostrzeżenia
w sprawach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania spółki oraz aktywnie z nim
współpracuje na wszystkich etapach przeprowadzanego badania.
2. Opinia biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem jest
obowiązkowo przedstawiana zarządowi oraz radzie nadzorczej. Odpowiedni zapis należy
umieścić w zawieranej umowie w sprawie badania sprawozdania finansowego.
3. Sporządzone przez biegłego rewidenta wystąpienie, którego tematem są ujawnione
uchybienia i niedociągnięcia stwierdzone w toku badania nie mające istotnego wpływu na
rzetelność i prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego, przekazywane jest
zarządowi. Zarząd zobowiązany jest do zapoznania z treścią wystąpienia członków rady
nadzorczej.
4. Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe spółki w razie potrzeby jest
informowany o obowiązku uczestniczenia w zwyczajnym lub nadzwyczajnym
zgromadzeniu wspólników, celem przedłożenia stosownych wyjaśnień, jeżeli przedmiotem
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obrad są sprawy finansowe spółki. Zapis ten należy umieścić w zawartej umowie w sprawie
badania sprawozdania finansowego.
VII. Współpraca właściwych wydziałów nadzoru z radami nadzorczymi
§ 29.
1. Sekretarz Miasta Słupska uczestniczy w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad
wszystkimi spółkami w zakresie spraw korporacyjnych, kadrowych i organizacyjnych.
2. Wydziały Urzędu Miejskiego uczestniczą w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad
spółkami w zakresie spraw merytorycznych według następujących właściwości:
1) Wydział Polityki Transportowej nad Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o. o.
w Słupsku;
2) Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu nad Przedsiębiorstwem Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku - w zakresie gospodarki miejskimi zasobami lokali
użytkowych;
3) Wydział Polityki Mieszkaniowej nad:
a) Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku - w zakresie
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi;
b) Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Słupsku;
4) Wydział Inwestycji nad:
a) Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Słupsku - w zakresie
realizacji budownictwa mieszkaniowego;
b) Trzema Falami Sp. z o.o. - w zakresie dokończenia zadania inwestycyjnego „Budowa
Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”;
5) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nad:
a) Wodociągami Słupsk Sp. z o. o. w Słupsku;
b) Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku;
6) Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami nad zarządzaniem
należnościami spółek.
3. Wydział Zarządzania Funduszami koordynuje współpracę między Urzędem Miejskim
w Słupsku a spółkami oraz między spółkami w zakresie pozyskiwania funduszy
zewnętrznych.
4. Wydział Zamówień Publicznych koordynuje udział spółek w zakupach wspólnych
realizowanych przez Miasto Słupsk.
5. Skarbnik Miasta Słupska uczestniczy w wykonywaniu nadzoru nad spółkami pod względem
ekonomiczno-finansowym.
6. Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli uczestniczy w wykonywaniu nadzoru nad
spółkami w zakresie realizacji planu kontroli przez rady nadzorcze.
§ 30.
1. Wydziały uczestniczące w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami (Wydziały
nadzoru) są bezpośrednim ogniwem zapewniającym łączność pomiędzy Miastem
i spółkami.
2. Wydziały nadzoru zapewniają stałą łączność między Prezydentem Miasta i spółką. Mają
prawo żądać od zarządu lub rady nadzorczej spółki informacji, wyjaśnień, sprawozdań
i dokumentów dotyczących działalności spółki. Jednocześnie wydziały udzielają zarządowi
i radzie nadzorczej spółki informacji o bieżących zadaniach, planach i zamierzeniach Miasta
w sferze działalności spółki.
3. Wydziały nadzoru spełniają funkcje kontrolne wobec rad nadzorczych spółek w zakresie
poprawności i terminowości wykonywania przez nie ustawowych i statutowych
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4.
5.
6.
7.
8.

obowiązków. Zebrane informacje stanowią podstawę do dokonania rzetelnej oceny pracy
spółek i rad nadzorczych.
Dyrektorzy lub inni upoważnieni pracownicy właściwych wydziałów nadzoru utrzymują
bezpośredni kontakt z członkami rad nadzorczych, zwłaszcza w sytuacjach szczególnych –
wymagających szybkiej wymiany informacji lub zasięgnięcia opinii.
Dyrektorzy lub inni upoważnieni pracownicy właściwych wydziałów nadzoru są
zobowiązani do udziału w posiedzeniach rad nadzorczych i zgromadzeniach wspólników
spółek, wg właściwości określonej w § 29 ust. 2.
Zarząd spółki informuje niezwłocznie o zwołanym zgromadzeniu wspólników dyrektorów
wydziałów nadzoru.
Przewodniczący rady nadzorczej informuje niezwłocznie o zwołanym posiedzeniu rady
nadzorczej dyrektorów wydziałów nadzoru.
Prezydent Miasta lub z jego upoważnienia Zastępca Prezydenta, Sekretarz Miasta lub
Skarbnik Miasta może zobowiązać członków rad nadzorczych do przeprowadzenia kontroli
działalności spółki we wskazanym zakresie. W tym celu zobowiązuje się radę nadzorczą do
rozpatrzenia w trakcie posiedzenia sprawy oddelegowania spośród swego grona członków,
którzy przeprowadzą wskazaną kontrolę osobiście.
§ 31.

Właściwe wydziały nadzoru są zobowiązane do udzielania pisemnych odpowiedzi na
przedstawione w formie pisemnej przez członków rad nadzorczych problemy i wątpliwości
dotyczące funkcjonowania nadzorowanych spółek.
§ 32.
1. Sekretarz Miasta Słupska
wykonuje następujące zadania w zakresie nadzoru
właścicielskiego:
1) bierze udział w kształtowaniu zasad polityki właścicielskiej Miasta w spółkach prawa
handlowego z udziałem Miasta;
2) wspomaga Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta przy wykonywaniu praw
i obowiązków Miasta wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego,
w szczególności w zakresie wykonywania prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych
i majątkowych, zatwierdzaniem sprawozdań finansowych, udzielaniem absolutorium
członkom rad nadzorczych i zarządu, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału
zakładowego, umorzeniem udziałów, wniesieniem udziałów do innego podmiotu tytułem
aportu, podziałem, łączeniem i przekształcaniem spółek;
3) monitoruje sytuację organizacyjną i – wraz ze Skarbnikiem – ekonomiczno- finansową
spółek;
4) monitoruje procesy restrukturyzacyjne i naprawcze w spółkach;
5) przygotowuje i przeprowadza okresowe inwentaryzacje w zakresie udziałów Miasta
w spółkach.
2. Sekretarz Miasta Słupska przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 1 współpracuje
z radami nadzorczymi i dyrektorami wydziałów nadzoru, zgodnie z właściwością określoną
w § 29.
§ 33.
Integralną częścią niniejszych zasad są:
1) załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia kandydata o niepodleganiu ograniczeniom i zakazom
wynikającym z przepisów wprawa na członka rady nadzorczej;
2) załącznik nr 2 - Wskazówki Prezydenta Miasta Słupska dotyczące wykonywania czynności
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przez radę nadzorczą jednoosobowej spółki Miasta;
3) załącznik nr 3 - Wzór „Kwartalnej Informacji o Spółce”;
4) załącznik nr 4 - Koszty wynagrodzenia zarządu, rady nadzorczej, administracji spółki oraz
pozostałych pracowników;
5) załącznik nr 5 – Raport dotyczący majątku i źródła finansowania;
6) załącznik nr 6 – Raport w wykonania planu finansowego;
7) załącznik nr 7 - Kwartalne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej;
8) załącznik nr 8 - Informacja kwartalna z realizacji zadań inwestycyjnych;
9) załącznik nr 9 - Roczny plan kontroli;
10) załącznik nr 10 - Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli;
11) załącznik nr 11 - Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w spółce.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka–Wojewódzka
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