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nr kor.  UM.428730.2021  

 

 
PAN 
GABRIEL BODZIOCH 

RADNY RADY MIEJSKIEJ 

 

Dotyczy: Odpowiedź na korespondencję nr UM.376279.2021 

informacje dot. ŚŚM 

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 3 marca 2021r. poniżej 

przekazuję co, następuje: 

Na pytania: „Dlaczego zakupu sprzętu komputerowego 

dokonano przed otrzymaniem unijnego dofinansowania; Dlaczego 

zakupu dokonano z pomocą pośrednika; Czy starano się o pożyczkę w 

bankach i dlaczego nie została ona udzielona” odpowiedzi powinien 

udzielić ówczesny Prezes Spółki Grzegorz Nitkiewicz. 

Na pytanie „Czy w sprawozdaniach finansowych próbowano 

ukryć prawdziwe zadłużenie spółki” odpowiedź została udzielona 

podczas Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji, która odbyła się 9 marca 

2021r. 

W odpowiedzi na pytanie „Czy coroczne dokapitalizowywanie 

spółki miejskimi pieniędzmi miało na celu spłatę zadłużenia” informuję, 

że dokapitalizowania Spółki związane były z inwestycjami 

realizowanymi przez Spółkę w ramach powierzonych/zleconych jej 

zadań. 

Na pytanie „Dlaczego rada nadzorcza zgodziła się na takie 

działania zarządu” odpowiedzi powinna udzielić ówczesna Rada 

Nadzorcza. 

Na pytanie „Czy organ nadzoru był informowany przez 

pracowników spółki o nieprawidłowościach i jak reagował” informuję,  

że z posiadanych dokumentów wynika, że do organu nadzoru jakim 

jest Rada Nadzorcza Spółki, na przełomie 2018/2019r. wpłynęły 

zgłoszenia pracowników Spółki. Otrzymane informacje zostały poddane 

weryfikacji i wyjaśnieniom, a także przekazane do organu 

właścicielskiego. Podjęte w następstwie czynności związane  

z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji doprowadziły do odwołania 

członków Zarządu Spółki. 

Jednocześnie informuję, że szerokie wyjaśnienia w sprawie 

zostały przedstawione podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta  

i Inwestycji, która odbyła się 9 marca 2021r." 

  

            Z poważaniem, 

             Agnieszka Leszczyńska 

    Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego 


