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  Kutno, dnia 06.03.2018 r. 
   
   
   
  Szanowny Pan 

Zbigniew Burzyński 
Prezydent Miasta Kutno 
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 18 
99-300 Kutno 

   
 

Dotyczy:  Wniosek o natychmiastowe odwołanie ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki 

Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością              

w Kutnie Pana Jacka Sikory 

 

 

 Na podstawie  art. 241  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1257) w związku z art. 19 ust 1. Ustawy z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. poz.2259)  

wnosimy o natychmiastowe odwołanie ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki Miejskiego Zakładu 

Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie Pana Jacka Sikory 

 

 

UZASADNIENIE 

  

Uchwałą Nr 9/12 Rady Nadzorczej w składzie (S. Chlebny, E. Jałowska. W. Taraska) 

Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie (dalej MZK 

sp. z.o o w Kutnie) z dnia 24 września 2012 roku powołano jednoosobowy zarząd spółki, a na 

stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołany został Pan Jacek Sikora. 

Zgodnie §33 ust.1 umowy spółki MZK sp. z.o o w Kutnie zarząd prowadzi sprawy spółki i 

reprezentuje spółkę na zewnątrz, a w §33 ust. 3 dodatkowo stwierdza się, że na czele Zarządu 

stoi prezes, który jest jednocześnie Dyrektorem przedsiębiorstwa.  

Wymogi jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego spółki określa 

art.22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 

2016r. poz.2259):  „ 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 
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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, lub 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”. 

Pan Jacek Sikora ma wykształcenie średnie – jest z wykształcenia technikiem 

mechanikiem o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, nie posiada 

dyplomu złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad 

nadzorczych Skarbu Państwa, a więc nie spełnia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na 

członka organu zarządzającego.  

W związku z tym ,że Prezydent  Miasta Kutno, działa na rzecz Gminy Miasto Kutno i działa 

jako jedyny wspólnik Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Kutnie i przysługują mu z tego tytułu uprawnienia Zgromadzenia 

Wspólników  stosownie do art.156 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2016 r .poz.1578, 1579 

i 2255), a umowa spółki określa możliwości wpływu na Radę Nadzorczą ( powoływanie i 

odwoływanie członków Rady Nadzorczej , zmiana umowy spółki), która z kolei powołuje 

jednoosobowy Zarząd w postaci Prezesa Spółki MZK sp. z.o o w Kutnie , kierujemy powyższy 

wniosek do Pana. 
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Obecna bowiem sytuacja sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia 

znacznej szkody materialnej spółce MZK sp. z.o o w Kutnie, w której jako Prezydent Miasta 

Kutno reprezentuje Pan jedynego wspólnika.  

 

W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie. 

 

 

 

 

Teofil Trybura 
Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

KUTNO PLUS 
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