
 

   

 

Szczecin, dnia 28 września 2021 r. 

 

 

 

 

Nasz znak:  BNW-S.1431.1.2021.AG 

UNP:            46844/BNW/-I/21 

Dotyczy:  wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 

 

 

 

W odpowiedzi na złożony przez Państwa w dniu 15 września 2021 roku wniosek 

o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informuję że kwestie wynagrodzeń członków 

zarządu reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami. Zgodnie z art. 4 ww. ustawy określa się maksymalną wartość 

wynagrodzenia dla członka organu zarządzającego, w zależności od skali działalności Spółki. 

Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, uchwały dotyczące zasad kształtowania 

wynagrodzeń członków organu zarządzającego w spółkach w stosunku, do których Gmina 

Miasto Szczecin posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 

pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, są jawne i są 

publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwały w sprawie zasad kształtowania 

wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 

w Szczecinie opublikowane są pod następującym adresem: 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11065.asp?soid=6DD0410D75F54CFC982A45049D7C35B4 

Informuję iż w latach 2019 i 2020 funkcje członka Zarządu Spółki Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie pełniły następujące osoby: Pan Waldemar Gill 

oraz Pani Patrycja Wolińska-Bartkiewicz. Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą 

prawną jest obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego, zawierającego m.in. 

informacje o uzyskanych dochodach, które jest opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Oświadczenia majątkowe można odszukać pod następującym adresem: 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11082.asp 

 

Podpisał Łukasz Dajer Dyrektor Biura BNW 

 

 

 

Otrzymują: 

 adresat (za pośrednictwem poczty e-mail), 

 a/a 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 426, fax +4891 43 51 215 

bnw@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu 

 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11065.asp?soid=6DD0410D75F54CFC982A45049D7C35B4
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11082.asp
mailto:bnw@um.szczecin.pl
http://www.szczecin.eu/

