
KOMrSJA R.OZPA'TRUJACA WNrosKr
o wYRAZEME ZGoDY

NA ZATRUDNIENIE OSOB,
KTORE PETJ\III,Y FUNKCJE PUBLICZNE

DECYZJANR 1/2018

z dnia S lutego 20lg r.

Na podstawie afi. 7
o ograniczeniu prowadz ia 2l sierpnia lggT r.
publiczne (Dz. U. z 2
z art. I tej ustawy oraz art.

z 2013 L poz. 267 z p6in. m.
sierpnia 1997 r. - romisja roqpatruj4ca wnioski o wyrazeniekt6re pehrity funkcje publiczne

po rozpatrzeniu

sprawy z wniosku Pana KrzysztofaHaladusa - byteg.o pierwszego Zastgpey prezydentaMiasta sosnowca o wyrazgni e zgody ,ru 
""t uaoi"*e w agefii no"*o.;., LokalnegoSp6lka Akcyjna na stanowisku Czlonk a Z*r,4iu

postanawia

wyrazic zgodg na po-djgcie zatrudnienia przez Pana Krzysztofa Haladusa w AgencjiRozwoju Lokalnego spolka Akcyjna na stanowisku czlonk a zaru4du.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 18 styczri a 2018 r- Pan Krzysztof Haladus wyst4pil z wnioskiem
do Komisji rozpatuj4cej wnioski o wyrazenie zgodyna zatrudnienie os6b, kt6re pehity
funkcje publiczne, o wyrazenie zgody na zatrudnienie w Agencji Rozwoju Lokalnego sA
w Sosnowcu.

Pan Krzysztof Haladus zajmowaN stanowisko pierwsz ego Zastgpcy prezydenta
Miasta sosnowca w okresie od grudni a20l4r. do 17 stycznia 20lg r. w polowie grudnia



201.7 r. otr:zymal propozycjg objgcia stanowiska czlonka zarzqdu Agencji Rozwoju

Lokalnego SA z siedzib4 w Sosnowcu. Podmiot ten jest sp6lkE kapitalowq z udziaNetn

jednostek samorz4du terytorialnego (w tym udziaN gminy Sosnowiec stanowi 43,739/o

akcji w kapitale zakladowym, aNqczrty udzialjednostek samorz4du terytorialnego wynosi

92,23yo kapilafu). Wnioskodawca przekazaN,2e pehtiqc funkcjg zastgpcy Prezydenta bral

udzial w wydaniu dw6ctr decyzji adminisfiacyjnych oraz w sprawie zwiqzanej

zprzed\uheniem umowy dziefiawy nieruchomoSci na cele parkingowe. Decyzje mialy

charakter techniczny i dotyczyly zmiany terminu platnoSci oplaty z!vtttfuprzeksztahceni.a

prawa wieczystego uZytkowania nieruchomoSci w prawo wlasnoSci" Wspomniana wyZej

umowa dzierilawy byla zal kontynuacj4 wczesniejszego kontraktu zawartego w stosunku

do tej samej nieruchomoSci i na takich samych warunkach finansowych, w ramach

bieZqcego go spodarowania nieruchomoSciami Gminy S osnowie c.

Przewodniczqcy Komisji zwr6cil sig do Prezydenta Miasta Sosnowc;a

o przekazanie wszelkiej dokumentacji dotycz4cej rozstrzygnigi w sprawach

indywidualnych, w kt6rych bral udzial Pan Krzysztof Haladus w okresie zajmowan:ia

stanowiska 2l,astgpcy Prezydenta Miasta wtaz z przedstawieniem zasad podejmowania

decyzji w tych sprawach.

W odpowiedzi z Urzgdu Prezydenta Miasta zostaLy przekazane kopie dokument6w

rozsfrzygaj4cych w sprawach indywidualnych dotyczqcych Agencji Rozwoju Lokalnego

SA, w kldrych bral udziaN Pan Krzysztof ltraladus, w tym kopie decyzji

administracyjnyctr z dnia 10 lutego 2Ol7 roku, w wydaniu kt6rych bral udzial, tj.:

- decyzji m 14/2017 Prezydenta Miasta Sosnowca WGN.III.6844.3.tl017.MR,

- decy zji w 1 5 120 17 Prezydenta Miasta Sosnowca WGN.III. 6844.4.i101 7.MR

oraz w sprawie zuriqzanej z przedfuZeniem (zawarciem nowej ) umowy dziefiawy

nieruchomoSci na cele parkingowe, tj. umowy nr 3/16/IM z dnia 1 grudnia 2016 r.

zawarten pomigdzy Gmin4 Sosnowiec a Agencjq Rozwoju Lokalneg,o SA.

Ponadto zostaly przek:azarte kserokopie zarzqdzeri Prezydenta Miasta Sosnowca:

l) w sprawie szczegolowego podzialu zadafi pomigdzy Kierownictwem Urzgdu:

zanqdzenie nr 1325 z dnia 3l grudnia2DI4 r., zarzqdzenie nr 197 z dnia2 marca 2015 r.,

zaruqdzenie rnr 4 z dnia 4 stycznia 2016 r., zarzqdzenie nr 658 z dnia29 czarwca2}lT r.,



zarz}dzenie nr 777 z dnia3l lipca 2017 r. zgodnie ztymi zavqdzeniami pan KrzysztofHaladus w ril<resie zajmowania stanowisk a Zastgpcy prerydenta Miasta Sosnowciarcalizow al zadania w zakresie :

- gospodarki mieszkaniowe.i, w fym wsp6lpracy ze spol ecn4Komisj4 Mieszkaniowq
oraz koordynacji dzialafimtiqzanych z funkcjonowaniem wsp6rnot mieszrraniowych,
'za<>paftzenia miasta w wodg, gM, energig cieplnq i elektryczn4,
- uhzymania porz4dku i czystoSci w miescie,
- gospodarki odpadami komunalnymi,

- gospodarki nieruchomosciarni, w tym obielctami wybud anymi w ramach dzialalnosci
inwestycyj ne.j prowadzonej przezGming,
- rejestracji poj azd6w,

- ochrony Srodowiskq

- zarzqdzania przesfr zeni4 miasta

zastgpcy Prezydenta Miasta Krzysztofowi Haladusowi podlegaty nastgpuj4ce kom6rki
Urzgdu Miasta:

- Wydzial Gospodarki Meruchomo5ciami,

- Wydzial Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- WydzialKomunikacji,

- Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,
- W y dzial p lanowan ia p r ze str zenne go.
2) nr 1277 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie upowaznienia Zastgpcy prezydenta
Miasta sosnowca Pana Krzysrtofa Haladusa do podejmowania dziaNart, skladania
oSwiadczer4 wo.li oraz wydawania decyzji administracyjnych w imieniu prezydenta
Miasta sosnowca oraz nr 265 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie upowa2nienia Zastgpcy
Prezydenta Miasta sosnowca Pana Krzysztofa Haladusa do podejrnowania dziaNart,
skladalria oswiadczeri woli c,taz wydawania decyzii administracyjnych w imieniu
P rezy denta Mias ta S osnowca,

3) nr '1278 z drria 16 grudnia 2014 r. w sprawie upowaznienia Zastgpcy prezydenta
Miasta sosnowcra Pana Krzysztofa Haladusa do podejmowania dzialart, skladania
oswiadczeri wolji oraz wydawania decyzii adminishacy.jnych w imieniu prezydenta
Miasta Sosnowca..



4) zarzqdzenie nr 264 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie upowaZnienia Zastgpcy

Prezydenta lMiasta Sosnowca Pana Krzysztofa Haladusa do podejmowania dzialafi,

skladania o$wiadczeri woli oraz wydawania decyzji administrercyjnych w imieniiu

Prezydenta Miasta Sosnowca.

Zgodnie z przekazanq informacj4, zarz1dzenia nr 1278 i 264 upowazniaty pana

Krzysztofa lllaladusa do podjgcia przedmiotowych decyzji i rozstrzygnigi wobec Agencji

Rozwoju Lokalnego.

Przewodniczqcy Komisji zwr6cil sig r6wnieZ do Agencji Rozwoju Lokalnego SA

z proSb4 o przekazanie inf.ormacji dotycz4cych zakresu czynnoSci, jakie w przlpadku

ewenfualnego zatrudnienia zostan4 powierzone Panu Haladusowi.

W odpowiedzi, z Agencji Rozwoju Lokalnego SA, zostalapr.zekazana informacja,

2e szczegolowy zakres c4mnoSci Pana Krzysztofa Haladusa jako czlonka Zarz4du rra

stanowisku Frezesa Zaruqdu obejmowalby m.in.:

- kierowanie prac4 Zanqdtr w oparciu o Stafut Sp6lki, Regulamin Zarzqdu, pozostale

akty prawne reguluj4ce dzialalnoSd Sp6lki otaz ptzewodniczenie na posiedzenia<;h

Zarz4dt,

- koordynowanie caloksztaltu dzialalno6ci Sp6lki,

- sprawowanie nadzoru i koordynacja powierzonej problematyki,

- reprezentovvanie spolki wobec pracownik6w oraz os6b trzecich w zakresie prawa pracy,

- przewodniczenie Komisj i Rekomendacyj nej SPNT.

Ponadto Pan Haladus jako Prezes ZaruEdu dzialaNby jako ZnzEdca w oparciu o umowg

o Swiadczeniu usfug zarz1dzania, zgodnie zkt6rEdo kompetencji Zarzqdcy nalezy:

- prowadzenie spraw Spolki, w tym zarz4dzartie jej maj4tkiem i zasobami ludzkirni,

- reprezentowanie Sp6lki na zev,nqtz, zgodnie z obowiqzuj4cymi w Spolce zasadarni

reprezentacji,

- uozesfirictwo w pracach organu zanqdzajqcego Spolki z uwzglgdnieniem zakresu, praw

i obowiqgkdw wynikaj4cych z pehrionej funkcji, w tynn wytyczanie shategii dziaNaria

i rozwoju Sp6lki,

- osobiste z,zuzqdzanie powierzonymi obszarami dziaNalnoSci Spotki, przypisanymi do

pelnionej funkcji w organie zarzqdzajqc)rm,
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- rcalizacj a wy z:naczonyctr c el 6w zar zqdczy ch,
- wykonywanie w imieniu sp6lki funkcji pracodawcy w rozumieniu przepis6w kodeksu
Pracy,

- organizowanie i kierowanie caloksztaltem dzialalnosci sp6lki w spos6b zapewniaj'cysprawne i racjonalne funkcjonowanie sp6lki, osi4ganie ptzez sptre korzystnycrrwynik6w dzirfalnosci gospod arczej, a ponadto podejmow anie dziaran dla wdrazani.postgpu organaacyjno-ekonomicznego i technic ,^egow funkcj onowaniu sp6lki,- opracowywimie plan6w dzialalno$ci sp6lki (np. inwestycyjnego, rozwoju, strategiidzialanta" restrukturyzacji itp.) i przedkladanie ich wlasciwym organom sp6lki dozaopiniowani a, zatwierdzenia lub uchwalenia,
- opracowywanie zalohefi strukfury organizacyinej Spolki, ustalanie podziafu
kompetencji pomigdzy stanowiska kierownicze r6znych szczebli,powotywanie komisji,zespol6w i rad problernolvych onz tworzenie, modyfftowanie i likwidowanie kom6rek
organaacyjnych,

- ustalenie i prowadzenie polifyki placowej w Spolce,
- dokonywanie systematycmej analizy przychod6w, koszt6w i wskaznik6w
ekonomicznycl:t sp6lki oraz podejmowanie dzialan zmierzajEcych do poprawy sytuacji
ekonomiczno-gospodarczej Spolki.

Na podstawie materiafu ptzekazanego w sprawie stwierdzono, co nastgpuje:
zgodnie z art' 7 ust' I ustawy z dnta 21 sierpn ia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnosci gtlspodarczei przez osoby pehri4ce fi.rnkcje publiczne (Dz. u. z zooe r,.Nr 215 poz' l5tt4 zp6in. nn-), osoby wymienione w art. I oraz art.2 pkt l-3 i 6-6b niemog4' przed uplywem roku od zaptzestania zajmowania stanowiska lub pehienia
funkcji, by6' zatradnione rub wykonywad innych zajg6 u przedsigbiorcy. je2eli bruryudziat w wycraniu rozshzygnig. w sprawach indywidualnych dotyczqcych tegoprzedsigbiorcy.

Przepis art' 7 ust' 2 ww. ustawy przewiduje mozliwos6 odstgpstwa od zasady
wyrazonej w art' 7 ust' I powyzszej ustawy. odstgpstwo to, pore gajEcena wyrazeniu
zgody na podjgcie zatrudnienia przed uplywem roku od zajmowania lub pelnienia funkcji



przez osoby wymienione w art. I orcz art. 2 pKt l-3 i 6-6b, musi wystgpowa6

w uzasadnionych przy'padkach.

Po przeanalizowaniu posiadanych dokument6w w sprawie Komisja tunala,
ze Pan Krzysztof Haladus w okresie pehrienia firnkcji Zastgpcy Prezydenta Miasta

Sosnowca nie dzialal w spos6b stronniczy wobec Agencji Rozwoju Lokalnego S.A.

Decyzje, w podejmowaniu kt6rych bral udzial wnioskodawca, w stosunku do Agencji
Rozrvoju Lokalnego S.A., byty realizowane w oparciu o obowiqzujqce przepisy prawa

onz zasady ustalone w '[,Jrzgdzie Prezydenta Miasta, a takhe na podstawie udzielonych
pfizez Prezydenta pelnomocnictw.

Maj4c na uwadze wskazane powyzej okolicznoSci Komisja uznaje,

2e w niniejszej sprawie zachodzi uzasadnioDy, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy

z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia\alnoSci gospodarczej przez

osoby pehri4oe funkcje publiczne, prrypadek przemawiaiEcy za udzieleniem

wnioskowanej zgody na podjgcie zatrudnienia.
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POUCZENIE

instancji, jednakze strona
wydal niniejsz4 decyzjg

czenia.

Srymon Jajko

Konrad Janowski

Anna Arcimowicz-Koleczek

Grzegorz Borowiec

Robert Czarnecki

Alicja Duda

Bo2ena Ogrodowczyk

Lukasz Paszka

Rafal Rogala

Jacek SwidersH

Leszek Woszc4yk

Anna Z6lkowska

Oharmuje:

Pan Krzysztof Haladus
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