
Żory dn. 31.07.2018 rok

Znak: InP/PWiK-GD/001/18

Zarząd

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o.

na ręce 

Michała Pieczonki – Prezesa Zarządu

ul. Wodociągowa 10

44-240 Żory

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 ust.1 pkt 5, art. 6 ust. 1 pkt 2-3, 

art. 6 ust. 1 pkt. 5 lit. c-g, art. 6 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1-2 i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. - o dostępie do informacji publicznej, mając na uwadze pożytek publiczny 

płynący z jawności działań osób prawnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym spółek 

komunalnych i w ramach przeprowadzania projektu „Jawne Żory - monitoring obywatelski”, 

działając w szczególnym interesie publicznym, jakim jest kontrola społeczna działań władz 

publicznych, zarządzania osobami prawnymi jst, spółek komunalnych i gospodarowania mieniem 

komunalnym, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej poprzez:

• publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Żory sp. z o.o. i zawiadomienie w sposób wymieniony lub

• przesłanie przy użyciu poczty elektronicznej pod adres fundacjadzialamy@gmail.com

w zakresie:

1. kopii/skanu umowy JRP/20/2015 z dnia 13.04.2015 roku zawartej z OFFON AGENCY 



Bartłomiej Daniłoś Sp.J. dotyczącej „Dni Otwarte Funduszy 

Europejskich”;

2. kopii/skanu umowy NL/31/2015 z dnia 01.06.2015 roku 

zawartej z Kancelarią Radców Prawnych Lexus-Consulting 

Gicala, Koczar, Ostrowski, Pokorski, Spółka Partnerska al. Jana 

Pawła II w Żorach dotyczącej „Obsługa prawna 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o.” 

wraz z ewentualnymi aneksami;

3. kopii/skanu umowy NL/22/2016 z dnia 11.04.2016 roku zawartej z OFFON AGENCY 

Bartłomiej Daniłoś Sp.J. dotyczącej „Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie kampanii 

edukacyjno-informacyjnej w formie filmów;

4. kopii/skanu umowy zewn. 24/2016 z dnia 27.04.2016 roku zawartej z OFFON AGENCY 

Bartłomiej Daniłoś Sp.J. dotyczącej „Prowadzenie Fanpage na portalu społecznościowym 

Facebook”;

5. listy umów cywilnoprawnych podpisanych z kontrahentami przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. w okresie od 23.12.2017 roku do 31.07.2018 roku 

wraz z oznaczeniem okresu obowiązywania danej umowy, daty zawarcia, przedmiotu 

umowy, wartości umowy oraz danych kontrahenta danej umowy;

6. listy wszystkich umów zawartych osobami prawnymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Żory sp. z o.o.  w okresie od 23.12.2017 roku do 31.07.2018 roku wraz z 

oznaczeniem okresu obowiązywania danej umowy, daty zawarcia, przedmiotu umowy, 

wartości umowy oraz danych kontrahenta danej umowy;

7. kopii/skanu umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z każdym z członków 

zarządu Spółki;

8. kopii/skanu uchwał Rady Nadzorczej podjętych od 01.01.2017 roku do 31.07.2018 roku;

9. kopii/skanu protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016  do 

31.07.2018 roku;

10. podania kwot wypłaconych nagród lub premii członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki 

w okresie od 01.01.2017 roku do 31.07.2018 roku. Wnoszę o podanie kwot dla każdego 

członka powyższych organów oraz udostępnienia kopii/skanu wniosków Rady Nadzorczej 

dotyczących przyznania nagród członkom Zarządu;

11. podanie wysokości odpraw wraz z nazwiskami osób otrzymujących odprawy a będących 

członkami organów spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.07.2018 roku;

12. kopii/skanu dokumentów dotyczących darowizn i zwolnienia z długu dokonanych przez 



spółkę w okresie od 21.01.2017 roku do 31.07.2018 roku;

13. podania specyfikacji kosztów wraz z kwotami za każdy wydatek 

poniesionych z kwot określonych w „Sprawozdaniach Zarządu 

Spółki z działalności”, jako „KOSZT” w zestawieniu „Sytuacja 

dochodowa Spółki” w zakresie „sprzedaży usług 

kanalizacyjnych (wody opadowe i roztopowe)” w okresie od 

01.01.2012 roku do 31.07.2018 roku;

14. podania specyfikacji wydatków wraz z kwotami za każdy wydatek 

poniesionych z kwot określanych w „Sprawozdaniach Zarządu Spółki z 

działalności”, jako „WYNIK” w zestawieniu „Sytuacja dochodowa Spółki” w zakresie 

„sprzedaży usług kanalizacyjnych (wody opadowe i roztopowe)” w okresie od 01.01.2012 

roku do 31.07.2018 roku;

15. podania aktualnego zadłużenie spółki na dzień 31.07.2018 rok wraz z dokumentami 

dotyczącymi zaciągniętych zobowiązań w bankach, instytucjach finansowych oraz innych 

instytucjach i jednostkach państwowych i samorządowych formie kopii/skanu w okresie od 

22.07.2017 do 31.07.2018 roku;

16. rejestr umów darowizn i umów sponsoringowych zawartych przez spółkę wraz z zawartymi 

umowami w ww. zakresie w okresie od 22.07.2017 roku do 31.07.2018 roku;

17. kopii/skanu  sprawozdania finansowego spółki za 2017 rok;

18. kopii/skanu umowy zewn. 55/2012 z dnia 21.11.2012 roku zawartej z Publicity Prasowa 

Promocja Biznesu ul. Staromiejska 7 Katowice, dotyczącej „Publikacja artykułu w Gazecie 

Prawnej – monitor rynkowy”;

Informacje publiczne objęte wnioskiem w całym zakresie będą służyć prowadzonej przez 

wnioskodawcę działalności strażniczej i rzeczniczej mającej na celu ochronę interesu publicznego i 

wypracowaniu bardziej efektywnych metod zarządzania majątkiem komunalnym, w tym 

pozostającym w zarządzie spółki PWiK Żory. Wnioskodawca analizuje i opracowuje 

nieudostępnione informacje publiczne w celu opracowania raportu dotyczącego zarządzania 

mieniem komunalnym w spółce PWiK Żory. Nadto wnioskodawca analizuje i opracowuje 

materiały w celu upowszechnienia informacji publicznej, jak najszerszemu i jak największemu 

gronu mieszkańców Żor, co jest tym bardziej ważne w roku wyborów samorządowych. 



Oczekuję zachowania w oznaczeniach kontrahentów, stron umów 

imion i nazwisk, nawet jeśli umowy zostały zawarte z osobami 

fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Wszystkie wymienione w treści wniosku dokumenty, o których 

udostępnienie wnoszę, mogą być udostępnione w cyfrowej postaci 

poprzez skany lub wytworzenie od razu w formie pliku cyfrowego. 

Preferowaną formą udostępnienia informacji publicznej z wniosku jest jej opublikowanie w 

Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. 

W przypadku, gdyby dokumenty z wniosku zostały już udostępnione w BIP 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. wnoszę o przesłanie drogą 

elektroniczną w sposób wyżej określony, linku do odpowiedniego dokumentu w BIP PWiK Żory sp. 

z o.o.

Licząc na szybką odpowiedź;

Łączymy wyrazy szacunku;

W imieniu stowarzyszenia Grupa Działamy

Dariusz Kos
Przedstawiciel reprezentujący
stowarzyszenie zwykłe
Grupa Działamy


