
O  GAW ŁOW ICZ HUBERT Staszów, 2019-02-19
w  RADNY RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Pan Leszek Kopeć
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

Interpelacja w sprawie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

Na prośbę mieszkańców Miasta i Gminy Staszów korzystających z usług 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. zwracam się do 
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o przedstawienie aktualnej sytuacji spółki.

Mieszkańcy zaniepokojeni likwidowanymi kursami autobusów oraz medialnymi 
doniesieniami kierują coraz liczniejsze pytania do Radnych Rady Miejskiej w tej sprawie. 
Należy nadmienić że często właśnie ten przewoźnik jest jedną z niewielu albo nawet jedyną 
formą komunikacji/kontaktu z miastem mieszkańców bardziej odległych miejscowości gminy 
i powiatu. „PKS Staszów" w wielu przypadkach jest również podstawowym przewoźnikiem 
dowożącym dzieci oraz młodzież do szkół, realizując kursy w ramach wygranych wcześniej 
przetargów oraz w ramach własnego rozkładu jazdy. Z żalem stwierdzam iż Rada Miejska w 
Staszowie jest niewystarczająco informowana o trudnej sytuacji spółki gminy i działań jakie 
Burmistrz zamierza podjąć lub już podjął w tej sprawie.

Na tej podstawie proszę o ustosunkowanie się do tych kilku kwestii:

1) W związku z powołaniem nowego Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. proszę o przedstawienie celów jakie Burmistrz 
przedstawił nowemu Prezesowi Zarządu. Jakie przesłanki zdecydowały o takim ruchu?

2) Jakie kroki spółka zamierza podjąć w najbliższym czasie w celu poprawy kondycji 
finansowej firmy i jakości świadczonych usług.

3) Ilu pracowników przedsiębiorstwa obecnie wciąż oczekuje na wypłatę zaległych 
pensji. Proszę o informację o wysokości zaległości finansowych „PKS Staszów" 
względem swoich pracowników na dzień 19 lutego br.

4) Proszę o przestawienie mieszkańcom Miasta i Gminy Staszów w ciągu najbliższych dni 
kompleksowej informacji jakie kursy autobusów zostały zawieszone i zlikwidowane 
od 1 września 2018 roku oraz zaktualizowanie rozkładów jazdy „PKS Staszów" na 
rozkładach jazdy tradycyjnych i online.



5) Proszę o przedstawienie Radnym Rady Miejskiej informację o wysokości zadłużenia 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. w latach 2014- 
2019. Proszę o szczególne uwzględnienie roku 2018 i tego jak z miesiąca na miesiąc 
przedstawiała się wysokość zadłużenia.

6) Zwracam się z prośba o odpowiedź na pytanie czy Burmistrz Miasta i Gminy Staszów 
poczuwa się w jakikolwiek sposób za obecną sytuację firmy i jak ocenia działania 
poprzedniego zarządu spółki. Proszę o udzielenie informacji co zdecydowało o 
odwołaniu Prezes Zarządu „PKS Staszów Sp. z.o.o Pani Elżbiety Florys właśnie teraz? 
Czy wcześniej sytuacja przedsiębiorstwa nie budziła zastrzeżeń Burmistrza?

7) Jakie wymagania musiał spełnić kandydat na Prezesa Zarządu aby ubiegać się o to 
stanowisko oraz w jaki sposób poszukiwano kandydatów na to stanowisko? Jakie 
doświadczenie w kierowaniu firmą, przedsiębiorstwem posiada obecny Prezes 
Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

8) Proszę udostępnić informację o zakresie obowiązków Prezesa Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. oraz wysokości wynagrodzenia 
nowego zarządu i rady nadzorczej spółki.

(Podpis zgłaszającego) (Podpis pracownika)

GAWŁOWICZ HUBERT KONTAKT: TEL.791816274, MAIL. HUBERT.GAWLOWICZ@GMAIL.COM

Interpelację złożono w Biurze Rady Miejskiej w dniu

mailto:HUBERT.GAWLOWICZ@GMAIL.COM


for 31
b u r m i s t r z
M IASTA I G M IN Y  

S T A S Z Ó W

Znak:GNR. 0232.1.12.2019.IX

Staszów, dnia 06.03.2019

Radny Rady Miejskiej w Staszowie 
Pan Hubert Gawłowicz

28-200 Staszów

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów udziela odpowiedzi na złożoną przez Pana w dniu 

20.02.2019 r. interpelację.

W zakresie pierwszego pytania cytuję „ W związku z powołaniem nowego Prezesa PKS 

w Staszowie, proszę o przedstawienie celów jakie Burmistrz przedstawi nowemu Prezesowi 

Zarządu? Wyjaśniam:

Zgodnie z z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 

niektórymi spółkami (Dz.U. 2017. poz. 2190) podmiot uprawniony do wykonywania praw 

udziałowych (Burmistrz Miasta i Gminy Staszów) wyznacza członkom organu zarządzającego 

(Prezesowi Zarządu) cele zarządcze. Wskazana wyżej ustawa w art. 11 przewiduje, że wyznaczone 

cele zarządcze są objęte ochroną danych osobowych i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Mając 

na uwadze niniejsze nie mogę przedstawić Panu celów jakie zostały wyznaczone nowemu 

Prezesowi Zarządu spółki działającej pod firmą : Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Staszowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odnosząc się do pytania drugiego cytuję „Jakie kroki spółka zamierza podjąć w najbliższym 

czasie w celu poprawy kondycji finansowej firmy i jakości świadczonych usług?

W roku 2019 spółka podejmie kroki związane z uruchomieniem trasy na terenie miasta 

celem ułatwienia mieszkańcom dostępności między innymi do usług medycznych ponadto:

- pozyskanie nowych klientów do stacji diagnostycznej celem zwiększenia dochodów;

- w miesiącach od czerwca do sierpnia Spółka będzie uczestniczyć w przetargach na dowozy 

uczniów do szkół. Celem będzie utrzymanie sprzedaży biletów miesięcznych dzieci i młodzieży 

dojeżdżających do szkół oraz zwiększenie przychodów;

- utrzymanie oraz pozyskanie nowych klientów w zakresie wynajmu autokarów w celach 

turystycznych;

-zmiana siedziby Spółki celem zmniejszenia kosztów;



- rozszerzenie działalności w dziedzinie napraw mechanicznych pojazdów oraz obsługi 

samochodów -  początkowo proste naprawy eksploatacyjne, co powinno spowodować wzrost 

dochodów w dziale taboru i stacji obsługi;

- współpraca z placówkami oświatowymi w celu transportu dzieci i młodzieży na terenie kraju 

i poza granicami kraju;

- wymiana starego taboru na nowszy i mniej kosztowny w eksploatacji -  rozmowy w tym temacie 

trwają;

- utrzymanie dowozów pracowników do zakładów pracy oraz rozszerzenie ich o nowe.

Odpowiadając na pytanie trzecie cytuję: „ Ilu pracowników przedsiębiorstwa obecnie wciąż 

oczekuje na wypłatę zaległych pensji. Proszę o informację o wysokości zaległości finansowych 

„PKS Staszów” względem swoich pracowników na dzień 19.02.br.? " informuję, że:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością posiada zobowiązania wobec 79 pracowników. Na dzień 19.02.2019 roku 

wysokość zaległości finansowych względem pracowników wynosi 516 409, 64 zł, a na dzień 

28.02.2019 r. wynosi 292 657, 99 zł.

Odpowiadając na czwarte pytanie cytuję; „Przedstawienie mieszkańcom MiG Staszów 

w ciągu najbliższych dni kompleksowej informacji jakie kursy autobusów zostały zawieszone 

i zlikwidowane od 1.09.2018 r. oraz zaktualizowanie rozkładów jazdy PKS Staszów” na rozkładach 

jazdy tradycyjnej i online.? wskazuję, że

W 2018 roku zlikwidowano następujące kursy;

1. Staszów -  Wiązownica z godz. 17.00;

2. Staszów -  Wiązownica z godziny 19.10;

3. Staszów -  Klimontów godzina 15.30;

4. Smerdyna -  Łukawica z godziny 7.00;

5. Staszów -  Łukawica z godziny 14.05;

6. Staszów -  Wiązownica z godziny 12.45;

7.Staszów -  Wiązownica z godziny 15.05;

8. Wola Wiśniowska -  Staszów z godziny 07.50;

9. Wiązownica -  Staszów z godziny 06.45;

10. Staszów -  Domaradzice z godziny 07.45;

11. Domaradzice -  Staszów z godziny 13.05;

12. Staszów -  Opatów z godziny 13.30 ;

13. Opatów -  Bogoria z godziny 15.15;



14. Wiązownica -  Staszów z godziny 05.00;

15. Staszów -  Szydłów z godziny 13.20.

Wygaszono zezwolenia na następujących kursach:

1. Oleśnica- Oleśnica / przewozy szkolne/;

2. Dobro w-Brzozowska -  /niska frekwencja/;

3. Połaniec -  Osiek przez Trzciankę -  /niska frekwencja/;

4. Grzymała -  Jarosławice / przewozy szkolne/;

5. Korytnica- Staszów / przewozy szkolne/;

6. Łaziska- Staszów / przewozy szkolne/;

7. Rytwiany -  Staszów /przewozy szkolne/;

8. Wiązownica Czajków p. Bukową / przewozy szkolne/;

9. Grzybów- Staszów / przewozy szkolne/;

10. Staszów -  Suchowola / niska frekwencja/ ;

11. Niziny- Staszów / niska frekwencja/;

12 Grzybów- Staszów / przewozy szkolne/;

13. Staszów -  Os. Wschód / niska frekwencja/

14. Klimontów-Klimontów / przewozy szkolne/

15. Tuczępy -  Staszów / niska frekwencja/.

Rozkłady jazdy na przystankach autobusowych są weryfikowane i uzupełniane raz na 

miesiąc, dodatkowo kierowcy zostaną zaopatrzeni w rozkłady jazdy na swoich trasach celem ich 

udostępniania mieszkańcom gminy Staszów. Na stronie internetowej www.pksstaszow.com.pl są 

aktualne informacje związane z kursami na poszczególnych trasach łącznie z możliwością zakupu 

biletów online.

W zakresie pytania piątego cytuję „Przedstawienie radnym informacji o wysokości 

zadłużenia PKS Sp.z o.o. w latach 2014-2019. Proszę o szczegółowe uwzględnienie roku 2018 

i tego jak z miesiąca na miesiąc przedstawiała się wysokość zadłużenia? informuję, że 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w latach 2014-2019:

l.p. Stan na dzień Wartość
1 31.12.2014 rok 6 414 985,70
2 31.12.2015 rok 5 948 486,87
3 31.12.2016 rok 5 462 089,04
4 31.12.2017 rok 5 093 056,00
5 31.12.2018 rok 4 299 885,73
6 31.01.2019 rok 4 377 968,03

http://www.pksstaszow.com.pl


Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w poszczególnych miesiącach 2018 roku:

lp. Stan na dzień Wartość
1 31 styczeń 5 333 710,79
2 28 luty 5 366 871,09

3 31 marzec 5 209 484,28
4 30 kwiecień 5 196 841,55
5 3 Imaj 5 226 307,08
6 30 czerwiec 4 779 501,18
7 31 lipiec 4 703 756,45
8 31 sierpień 4 940 146,72
9 30 wrzesień 4 683 913,74

10 31 październik 4 431 612,77
11 30 listopad 4 351 640,41
12 31 grudnia 4 299 885,73

Odnosząc się do pytania szóstego cytuję „ Prośba o odpowiedź na pytanie czy Burmistrz 

poczuwa się w jakikolwiek sposób za obecną sytuację firmy i jak ocenia działania poprzedniego 

zarządu spółki. Proszę o udzielenie informacji co zdecydowało o odwołaniu Prezesa Zarządu „PKS 

Staszów” . P. Elżbiety Florys właśnie teraz? Czy wcześniej sytuacja spółki nie budziła zastrzeżeń 

Burmistrza.? wyjaśniam:

Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz nie prowadzi spraw spółki. Przepisy ustawowe 

w niewielkim zakresie dają kompetencje do wpływania na prowadzenie spraw spółki przez 

Zgromadzenie Wspólników np. art. 228 k.s.h wskazuje, jakie sprawy wymagają uchwały 

Zgromadzenia Wspólników. Każda z podejmowanych uchwał Zgromadzenia Wspólników 

poprzedzona jest uchwałą Rady Nadzorczej, w danej kwestii. Rada Nadzorcza jest organem, który 

zgodnie z 219 k.s.h sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. Podejmowanie działań przez Zgromadzenie Wspólników w oparciu o opinię Rady 

Nadzorczej daje gwarancję prawidłowego podejmowania decyzji mając na uwadze jak najlepsze 

prowadzenie spraw spółki.

Co do kwestii oceny działania poprzedniego Zarządu Spółki informuję, że mimo 

podejmowanych przez Panią Prezes działań mających na celu wyprowadzenie Spółki z jej trudnej 

sytuacji na rynku transportowym nie udało się osiągnąć oczekiwań Gminy Staszów w tym zakresie. 

Spółka od roku 2015 przynosiła stratę. Podczas odbywanych ostatnio posiedzeń Rady Nadzorczej 

informowano mnie o ciągle trwających trudnościach finansowych Spółki i zdaniem Gminy Staszów



sytuacja taka, nie może trwać bez końca i niezbędne było zasygnalizowanie Radzie Nadzorczej 

przeanalizowania kwestii odwołania członka zarządu.

Działalność jaką prowadzi Spółka tj. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej 

niesklasyfikowany, jest specyficznym obszarem działania. Na rynku funkcjonuje wielu 

przewoźników prywatnych zarówno w Gminie Staszów jak i powiecie staszowskim. W chwili 

objęcia urzędowania sytuacja Spółki była już trudna. Przez całą poprzednią kadencję zgłaszałem 

ówczesnemu Zarządowi uwagi dotyczące sytuacji Spółki. Byłem otwarty na propozycję Zarządu 

dotyczące wprowadzanych zmian i biorąc pod uwagę specyfikę branży dawałem czas na poprawę 

sytuacji. Obecnie czekam na propozycje nowego Prezesa, jego pomysły i działania mające na celu 

poprawę sytuacji Spółki na rynku transportowym.

W kwestii siódmego pytania cytuję „ Jakie wymogi musiał spełniać kandydat na Prezesa 

Zarządu, aby ubiegać się o to stanowisko oraz jaki sposób poszukiwano kandydatów na to 

stanowisko?. Jakie doświadczenie w kierowaniu firmą, przedsiębiorstwem posiada obecny Prezesa 

Zarządu PKS w Staszowie Sp.z o.o.? wyjaśniam, że:

Wymogi jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Zarządu w Spółkach z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego określone zostały w przepisach powszechnie obowiązujących i podjętej 

na ich podstawie uchwale Zgromadzenia Wspólników.

Zgodnie z art. 10 a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

„Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną 

w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jest obowiązany 

podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub 

w statucie spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, wymogów jakie musi spełniać 

kandydat na członka organu zarządzającego, określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Artykuł 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym stanowi, że „Podmiot 

uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba 

prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania 

mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, 

wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, uwzględniając 

w szczególności, że członkiem organu zarządzającego spółki:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane 

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,



b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, łub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub 

wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych 

albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, 

a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu 

zarządzającego w spółkach handlowych;

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, 

senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie 

umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym 

charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz 

uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na 

podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji 

związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.” .

Nadmienię tylko, że zgodnie z art. 10 a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej „Członków 

zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada 

nadzorcza.” . W związku z czym Rada Nadzorcza bada czy kandydat na członka zarządu spełnia 

wymogi przewidziane w przepisach prawa.

Pan Paweł Basiński jako mieszkaniec Staszowa, który obserwował funkcjonowanie 

staszowskiego PKS w Staszowie sp. z o.o., kierując się dobrem ogółu mieszkańców sam 

zaproponował swoja kandydaturę przedstawiając swoja wizję funkcjonowania Spółki. Obecny 

Prezes Zarządu posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz w prowadzeniu 

działalności gospodarczej.

Odnosząc się do ósmego pytania cytuję „Proszę udostępnić informację o zakresie 

obowiązków Prezesa PKS w Staszowie Sp.z o. o oraz wysokości wynagrodzenia nowego zarządu 

i rady nadzorczej Spółki. °  informuję, że:

Obowiązki Prezesa wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Art, 201 

kodeksu spółek handlowych stanowi, że „Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę” .



Pojęcia: prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spółki są pojęciami określonymi 

w kodeksie spółek handlowych. Dla określenia co kryje się pod tymi pojęciami niezbędna jest 

znajomość niniejszej ustawy albowiem niektóre przepisy wprost stanowią o kompetencjach 

Zarządu. Ponadto obowiązki Prezesa wynikają z innych obowiązujących przepisów prawa.

W związku z faktem, że powyższe pojęcia są szerokie przywołuję Wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 marca 2018 r. III AUa 1266/17 (LEX nr 2514378), który 

wyjaśnia „Prowadzenie spraw jest pewnym procesem, polegającym na podejmowaniu uchwał, 

wydawaniu decyzji i opinii, organizowaniu działalności spółki w ten sposób, aby było to zgodne 

z jej przedmiotem działalności, w celu realizacji jej zadań. (...); „Zarząd spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością jest głównym reprezentantem tej spółki nie tylko w odniesieniu do czynności 

z zakresu prawa materialnego, ale też w postępowaniach sądowych, w których spółka uczestniczy 

w charakterze strony. Oznacza to, że wyjątki od tej reguły powinny być wyraźnie wyartykułowane 

w przepisach szczególnych a ich wykładnia nie może mieć charakteru rozszerzającego. ‘\  Ponadto 

polecam komentarze do art. 201 k.s.h, celem zapoznania się ze stanowiskiem doktryny w kwestii 

tego, co należy rozumieć pod powyższymi pojęciami.

W kwestii wysokości wynagrodzeń informuję, że w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r.

0 zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2017. poz. 

2190) określone zostały zasady wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu 

nadzorczego. Na podstawie tej ustawy podjęte zostały uchwały Zgromadzenia Wspólników 

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków rady 

nadzorczej, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Ustawa jednak nie przewiduje 

jawności uchwał w sprawie kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego

1 nadzorczego, w związku z czym udzielenie informacji o konkretne wysokości wynagrodzeń 

zarządu i rady nadzorczej naruszałoby ochronę danych osobowych i tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Nadmieniam jednak, że oświadczenia majątkowe Prezesów Zarządu są publikowane.

Otrzymują:

1. adresat

2. Wydział Organizacyjny w miejscu

3. a/a


