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Interpelacja 

 

Na podstawie § 41 Statutu Miasta Sandomierza – (przyjętego Uchwałą Rady Miasta 

Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011)  

W sprawie dywidend od spółek miejskich.  

Zgodnie z art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych, właściciel ma prawo do udziału 

w zysku, tzw. dywidendy, której wysokość zostaje określona uchwałą Zwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników. Przekazanie dywidendy nie rodzi skutków w postaci 

obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Z przepisu 

tego bezsprzecznie wynika, iż spółki w tym miejskie powstają zazwyczaj w  celu 

gospodarczym, a ich podstawowym zadaniem jest osiągnięcie zysków. Może tego dokonać, 

prowadząc działalność gospodarczą, a także uzyskując dodatkowe dochody powiększające 

majątek. Natomiast w przypadku celu niegospodarczego zysk również może zostać 

wypracowany, ale nie będzie on wiązał się z działalnością gospodarczą, lecz na przykład  

z otrzymanymi dotacjami, darowiznami itp.  

W tym miejscu należy podkreślić, że zarówno PEC (Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sandomierzu) jak i PGKIM 

(Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierz Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością) są spółkami, które przez cały okres roku budżetowego 

generują zyski. Pierwsza z tych spółek poprzez wpłaty mieszkańców Sandomierza z tytułu 

podgrzania ciepłej wody, czy też ryczałtowego rozliczania opłat CO przez okres 12 miesięcy, 

natomiast druga z nich poprzez pobieranie  między innymi opłat z tytułu dostarczania wody 

pitnej i odbioru ścieków, transportu miejskiego, czynszu najmu powierzchni użytkowej  

w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz, 

czy też opłat związanych z oczyszczaniem i segregacją odpadów. 

 Ponadto należy wskazać, że z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że PEC ma 

egzekwowalne wyroki sądowe na duże kwoty, które po przeprowadzeniu 

postępowania egzekucyjnego pozwoliłyby na pozyskanie dodatkowych środków 

finansowych będących podstawą do obliczenia i wypłaty dywidendy.    

Dlatego też pozyskanie przez miasto dywidendy od spółek miejskich pozwoli nie tylko na 

sfinansowanie zadań Gminy Miejskiej Sandomierz w przyszłym roku ale również na 

odciążenie budżetu (szacujemy tu kwotę ok 1,5 mln. zł). 

Data: 19.10.2015r. 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2697&w=Zgodnie&s=5162


Oczywiście należy podkreślić, że dywidenda przysługuje  w sytuacji wypracowania zysku 

jednakże mając na uwadze w/wskazane okoliczności trudno sobie wyobrazić, aby 

przedmiotowe spółki nie były w stanie go wypracować.   

Reasumując naprowadzone wyżej okoliczności  prosimy o podjęcie kroków mających na 

celu uzyskanie dywidend od spółek miejskich, w których Gmina Miejska Sandomierz jest 

100% udziałowcem. W przypadku zaś stwierdzenia, że przedmiotowe spółki nie 

wypracowują zysku rozważenie możliwości zmiany ich władz i formy zarządzania na bardziej 

efektywną i pozwalająca na realizowanie wszelkich uprawnień płynących z zapisów Kodeksu 

spółek handlowych.  

 

 

Z poważaniem 


