
ORGANY SPÓŁKI: 

 
Zgromadzenie Wspólników: 
Właścicielem 100 % udziałów Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 
jest Gmina Miejska Złotoryja. 

 
 
Rada Nadzorcza 
 

1. Edward Poznar Przewodniczący Rady  

2. Jerzy Skowroński Wiceprzewodniczący Rady  

3. Ignacy Bochenek Członek Rady  

4. Janusz Cendrowski Członek Rady  

 

Zarząd Spółki 

1. Paweł Macuga – Prezes Zarządu 
 
Do podstawowych kompetencji Zgromadzenia Wspólników Spółki należy: 
 1) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i programów jej działalności, 
 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań: 
  a) Zarządu spółki z działalności Spółki, 
  b) sprawozdania finansowego za rok ubiegły,                    
 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania 
              przez nich obowiązków,                                   
 4) postanawianie w sprawach roszczeń o naprawienie szkód     
               wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru,                       
 5) decydowanie o podziale zysku i pokryciu strat Spółki,           
 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki 
     i ustalanie ich wynagrodzenia, 
 7) określenie terminów i wysokości dopłat, 
 8) zmiana umowy Spółki, 
 9) łączenie spółek, 
 10) przekształcenie Spółki, 
 11) podział Spółki, 
 12) decydowanie w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości albo udziału 
                 w nieruchomości, 
 13) uchwalanie regulaminu dla Rady Nadzorczej Spółki, 
 14) powołanie i odwołanie likwidatorów Spółki, 
 15) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych 
                przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą, 
 16) zatwierdzenie schematu organizacyjnego Spółki 

 17) ustalenie wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki. 
 
Do podstawowych kompetencji Rady Nadzorczej należy: 
 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, 
 2) kontrola i ocena sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki 
              oraz sprawozdań finansowych, 
 3) badanie dokumentów Spółki, 
 4) dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki, 
 5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych działalności 
              Spółki, 
 6) składanie dorocznego sprawozdania pisemnego Zgromadzeniu 
              Wspólników z wyników oceny działalności Spółki, 



 7) zawieszanie w pełnieniu funkcji członków Zarządu, 
 8) sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki, 
              związaną z prowadzeniem jej przedsiębiorstwa, 
 9) rozpatrywanie sporów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu 
                i reprezentowanie Spółki w tych sporach, 
 10) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką, 
                a członkami Zarządu Spółki, w tym związanych ze stosunkiem pracy, 
 11) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego 
                 wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących 
                 sprawować swych czynności, przy czym na czas delegacji 
                 zawieszeniu ulegają prawa członka Rady Nadzorczej, 
 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu w przypadku powołania zarządu 
                wieloosobowego, coroczne ustalanie kwoty, do wysokości której 
                Zarząd może zaciągnąć zobowiązania i rozporządzać majątkiem 
                 Spółki bez uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej. 
 13) wybór firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Spółki, 
          14) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki. 
          15) powoływanie i odwoływanie członków Zarząd Spółki 
          16) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników wynagrodzenia dla     
                członków Zarządu Spółki. 
 
Do zakresu działania Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone 
dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, a w szczególności: 
 1) zgłaszanie sądowi rejestrowemu wszelkich zmian danych 
              podlegających rejestracji, 
 2) prowadzenie księgi udziałów na zasadach i w trybie określonych 
              przepisami kodeksu spółek handlowych, 
 3) składanie sądowi rejestrowemu listy wspólników po każdym 
              wpisaniu do księgi udziałów zmiany dotyczącej osób wspólników 
              i przysługujących im udziałów, 
 4) przygotowanie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki 
              i sprawozdania finansowego, 
 5) zwoływanie Zgromadzenia Wspólników. 
 


