
KOMISJA ROZPATRUJACA WNIOS
O WYRAZENIE ZGODY

NA ZATRUDNIENIE 056g,
KTORE PEtr-NILY FUNKCJE PUBLIC

DECY A NR 2/2016

z dnia 16 ca 2016 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 lvy z dnia 2I sierpnia 1997 r.
o ogranlczeniu prowadzenia dzialalnoS
publiczne (Dz. U. z 2006 Nr 2I
z art. I tej ustawy oraz art. 104 ustawy z
adrninistracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
cytowanej ustawy z dnia2l sierpnia 199
zgody nazatrudnienie os6b, kt6re pelnily

Staszowie Sp. z o.o. na stanowisku p

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkoje
poz. 1584 z pofin. zm.) w zwi4zku

nia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
. 267 z poLn. zm.) w zwiqzk:u z art. 7 ust. 4
r. - Komisj a rozpatruj4ca wnioski o wyrazenie

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Zarzqdu - Dyrektora Sp6lki

cje publiczne

po trzeniu

sprawy z wniosku Pana Stanislawa B
Srodowiska, Ilolnictwa i Lesnictwa w S

- bylego Naczelnika Wydzialu Ochrony
ie Powiatowym w Staszowi6 o wyrazenie

zgody na zatrudnienie w Przedsiebi

nawla

wyrazi(, zgodg na podjgcie zatrudn enia ptzez Pana Stanislawa Batoga w
Staszowie Sp. z o.o. naPrzedsigbiorstwie Gospodarki Komunal i i Mieszkaniowej w

stanowisku Prezesa Zarzadu - Dvrektora I

NIENIE

Pismem z dnia 4 lutego 2016 r.p Stanislaw Bat6g zwrocil sig z wnioskiem do

e zgody na zatrudnienie os6b, kt6re pelnityKomisji rozpatrujqcej wnioski o wy

funkcje publiczne, o wyrahenie zgody na ienie w Przedsigbiorstwie Gospodarki



ie Sp. z o"o. W odpowiedzi na pismo

wniosek nie spelnia wymog6w forrnalnych,

w zwiEzku z tym procedowanie przepmiotowej sprawy nie znajduje uzasadnienia

prawnego.

Pismem z dnia 4 maja 2016 r. Pa{ Stanislaw Bat6g wyst4pil z nowym wnioskiem

do Komisji tozpatruj4cej wnioski o wyr{zenie zgody na zatrudnienie os6b, kt6re petnity
funkcje publiczne, o wyrahenie zgody ni zatrudnienie w Przedsigbiorstwie Gospodarki

p. z o.o.

tanowisko Naczelnika Wydziatu Ochrony

4 lipca 2008 r. do 30 wrzesnia 2015 r.
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunatndl i Mieszkaniowej w Staszowie stanowi sp6lkg

z ogtaniczona odpowiedzialnoSci4 Grnin! Stasz6w Swiadczy uslugi z zakresuprodukcji i
sprzeda?y wcrdy dla rniasta i gminy Stasz6w i oSciennych gmin, usuwania i oczyszczania

Sciek6w komunalnych, eksploatacji sieci wodoci4gowej, urzqdzenpoboru, uzdatniania i
rozprowadzania wody oraz sieci kanalizabyjnej, zagospodarowania zieleni, oczyszczania

miasta i wywozu nieczystoSci, ddministrowania sktadowiskiem odpad6w,

adrninistrowania cmenta.rzem komunalnym, administrowania komunalnyrn zasobem

rnieszkaniowl/ln Grniny Stasz6w, Larzqdzaniem nieruchomoSciarni wsp6lnot

mieszkaniowych. Powstale w drodze Vizeksztalcenia przedsigbiorstwa paristwowego

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Staszowie, potwierd zonego

aktem notarialnym z 12 grudnia 1995 r.

Pan Bat6g poinformowal w sqoirn wniosku, Le bgd4c przez osiern 1at

Naczelnikiem Wydzialu Ochrony Srodo#iska, Rolnictwa i Lesnictwabyl upowazniony

przez Starostg do wydawania decyzji adririnistracyjnych w jego irnieniu. W tym czasie

wydal wobec Przedsigbiorstwa Gospodar\i Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Gminna z

o.o. z siedzibq w Staszowie cztery decyzjd,

- Decyzja oS.azzz.z.20l2.IrIA z dnia z.of .zotz r. zezwolenie na prowadzenie odzysku

odpad6w;

- Decyzja oS.o:+t .l3.20l2.rrrA z dnia'14.02.2013 r. udzielenie pozwolenia

prawnego na wprowadzenie oczyszcfonych sciek6w z oczyszczalni

wodno-

$ciek6w

brzegu;komunalnych do rzeki Czarna Staszowska Ww km 22+000 wylotern w prawym jej



- Decyzja 05.634I.3l,2013.rrIA z dnia 3 l1220t3 r.

szczeg6lne korzystanie z w6d w zakresip poboru wocly

zlokalizowanych w nastgpuj4cych miejscowoSciach:

pozwolenie wodno-prawne na

podziemnej z istniejqcych ujg6

Sztornbergi, Wola Osowa,

- Decyzja ()5.6220.1.2014.IIIA z dnid 15.04.2014

Radzik6w I i Radzik6w II:

- uvty/'-l.t \rr.ozzu.t.zuI+.Ir1\ 7. dilE 15.U4.'2\JI4 r. pozwolenie na wytwarzanie

odpad6w.

Pan Bat6g zwrocil uwagg, 2e wr.y. decyzje do1,yczyly spraw z zakresu ochrony

Srodowiska oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodg i odprowadzanie Sciek6w, a zatem

slu?yly tealizacji przez gming zadaft uafiecznoSci public znej, ktoryoh celern zgodnie z

art. 9 ust. 4 ustawy o samorz4dzie grnirinym jest biehEce i nieprzerwane zaspokajanie

zbiorowych potrzeb ludno6ci w drodze Swiadczenia uslug powszechnie dostgpnych.

Przewodniczqcy Komisji zwrocil pig do Starostwa Powiatowego o przekazanie

wszelkiej dokumentacji dotycz4cej rozstr\ygnigt, w sprawach indywidualnych, w kt6rych

braL udzial Fan Stanislaw Bat6g w okresid zajmowania stanowiska Naczelnika Wyclzialu

Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i esnictwa wraz zprzedstawieniern zasad

podejmowania decyzji w tych sprawach,

W odpowiedzi ze Starostwa Powiatowego zostaly pr ekazane kopie wszystkich

dokurnent6w rozstrzygai4cych w sprawach indywidualnych dotyczEcych

Przedsigbiorstwa Gospodarki Kornunalnej i Mieszkaniowe.j w Staszowie Sp6lka Gminy z

o.o. , w kt6ryoh bratudzialPan Stanislaw Bat6g, w tym kopie decyzji.

Przewodnicz}cy Komisji zwrocil pig r6wnieL do Przedsigbiorstwa Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowig Sp6lka Gminy z o,o. z pro1bq o przekazanie

informacji dotycz4cych zakresu czyruroScil jakie w przypadku ewentualnego zatrudnienia

zostanq powierzone Panu B atogowi.

W odp,cwiedzi, z Frzedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Staszowie Sp6lka Gminy z o.o., zostala l,rzekazana infbrmacja, Le szczeg6lowy zakres

czynnorici Pana Stanislawa Batoga jako Prezesa - Dyrektora Sp6lki obejmowalby

wsp6lpracE z innymi organami Sp6lki oraf pozostalymi Czlonkami Zarzqdu na zasad,ach

okreSlonych w wewngtrznych aktach normatywnych, zmierzajEc do zachowania



harmonijnej wsp6lpracy i osi4gnigcia k{nsensusu w zgodnie z celami Sp6lki. ponadto

Prezes zarz4du- Dyrektor jako prezes Sp6lki odpowiadalby zam.in.

- prowadzenieprzez Sp6lkg dzialafnoSci zgodnie z jej celami i charaktereln,

- opracowanie w porozumieniu z organami Sp6lki i zgodnie z relacjami
obowi4zuj4cymi w Sp6lce, wewngtrznvph aktow normatywnych, plan6w dzialalnorici,
plan6w ekonomiczno-finansowych, sprar,{rozdafr , analiz, a nastgpni e ich realizacji,

- Scisl4 wsp6lprac9 z Rad4 Nadlorcz4 i Zgromadzeniem Wsp6lnik6w Sp6lki
przejawiai4c4 sig miqdzy innymi realizaciluchwal tych organ6w,

- teptezentowanie Sp6lki, sklpdanie i przyjmowanie oSwiadczeri woli,
podpisywanie w jej imieniu, na zasadagh okreSlonych we wtaSciwych aktach, w tym
tak2e biezqce, terminowe zglaszanie do s4du rejonowego okolicznoSci podlegaj4cych

rvpisowi do rejestru oraz wszczynanie i prowadzenie spraw niezbgdnych do obrony
interes6w Sp6lki,

noSci Sp6lki w celu wykonania przez firmg

ch cel6w,,

- dysprlnowanie Srodkami finanso#ymiprzeznac:zonymiw budzecie na dany rok,
- pode.jrnowanie decyzji strategicznirch dotycz4cych rynku i inwestycji,

- analizowanie element6w ryzika i w miarg rnozliwo6ci zapobiega'ie

potencj alnym kryzysom,

- wykonanie obowiEzku poddania sig kompetencji kontroln ej i nadzorczej Rady

Nadzorczej otaz prawom kontrolnyrrj pruyznawanyrn wsp6lnikom lub innyrn

uprawnionym podmiotorn,

- w sytuacj ach kryzysowych y, a po uzyskaniu wymaganej akceptacji
przez Radg Nadzorczq illub ie Wsp6lnik6w, realizowdtby plany poprawy

y statusu prawnego, zmiany profilu produkcji,kondycji firmy, np. restrukturyzacji, zmi

wchodzenia na nowe rynki zbytu, wprow zaniazupelnie nowych rodzaj6w uslug itp.

Na podstawie materiafu przekazane[o w sprawie stwierdzono, co nastgpuje:

Zgodnie z art" 7 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoici gospodarczei przez osoby n{trni4ce funkc.je publiczne (Dz. rJ. z 2006 r.
Nr 216 poz. 1584 z pohn. zm.), osoby wlmienione w art. I oraz ait. 2 pkt l-3 i 6-6b



nie mog4, ptzed uplywem roku od zaprzestania zajrnowania stanowiska lub pelnienia
funkcji' byc zatrudnione lub wykonywa6 innych zajEl u przedsitibiorcy, jezeli braly
udzial w wydaniu tozstrzygnigl w sprawach indywidualnych dotycz4cych tego
przedsigbiorcy.

Przepis art. 7 ust. 2 ww. ustawy przewiduje mozliwoSi odLstgpstwa od zasady

wytaaonej w art. 7 ust. I powylszej ustawy. Odstgpstwo to, pole5;aj4ce na wyra1eniu
zgody na podjgcie zatrudnienia przed uplywern roku od zajmowania 1ub pelnienia funkcji
przez osoby wyrnienione w aft, r oruz art. 2 pkt 1-3 i 6-6b, musi wystgpowai
w uzasadni onych przypadkach.

Po przeanalizowaniu posiadanych dokument6w w sprawie Kornisja uznala,
2ePan Stanislaw Bat6g w okresie zajmowania stanowiska NaczelnikaL Wydziatuochrony
Srodowisk a, Zasob6w Naturalnych i Lesnictwa w Starostwie Powiatowy w Staszowie nie
dzialal w spos6b stronniczy wobec Przedsigbio.rstwa Gospodarki Komulalnej
i Mieszkaniowej w Staszowie Sp6lka Gminy z o.o. Dacyzje, w podejmowaniu kt6rych
bral udzial wnioskodawaa, w stosunku do przedsigbiorstwa Gosp,edaflli Kornunalnej
i Mieszkaniowej w Staszowie Sp6lka Grniny z o.o., byly reali zowane w oparciu o
obowi4zuj qce przepisy prawa oraz zasady ustalone w Starostwie powiatowyrn, atakke na
podstawie udzielony ch przez Starostg Staszowskiego pelnomocnictw.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie iest
sp6lk4 Grniny.

W ptzypadku podjgcia pracy w Sp6lce wnioskodawca bgdzie nadal realizowal
zadania na rzecz interes6w spolecznoSci I okalnei .

Maj4c na uwadze wskazane powyhej okolicznoSci Kornisja uznaje,
2e w niniejszej sprawie zachodzi uzasadniotry, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci Ssospod,arczej przez
osoby pelni4ce funkcje publiczne, prrypadek przemawiaiEcy za udzieleniern
wnioskowanej zgody na podjgci e zatrudnienia.



POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna w adrninistracyjnyrn toku instancji, jednakze strona
niezadowolona z decyzji mole wyst4pii do organu, kt6ry wydai niniejsz4 decyzjq
o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciQgu 14 lni od dnia jej dorgczenia.

Szymon Jajlko

Konrad Janowski
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.dlicja Duda
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Rafal Rogala
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