ZARZĄDZENIE Nr 3594/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 09.12.2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 2643/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
21 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury przygotowania
materiałów dla potrzeb Prezydenta Miasta Krakowa działającego jako zwyczajne
zgromadzenie wspólników i zwyczajne walne zgromadzenie oraz zgromadzenie
wspólników i walne zgromadzenie przyjmujące roczne plany jednoosobowych spółek
Gminy Miejskiej Kraków”.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 poz. 645, i poz. 1318 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011, nr 45 poz. 236) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 2643/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października
2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury przygotowania materiałów dla potrzeb
Prezydenta Miasta Krakowa działającego jako zwyczajne zgromadzenie wspólników i
zwyczajne walne zgromadzenie oraz zgromadzenie wspólników i walne zgromadzenie
przyjmujące roczne plany jednoosobowych spółek Gminy Miejskiej Kraków” wprowadza się
następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 zarządzenia, § 1. pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) jednostce merytorycznej – należy przez to rozumieć Zarząd Infrastruktury Komunalnej i
Transportu (dla wszystkich Spółek z wyjątkiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A.), Wydział Gospodarki Komunalnej lub inny wydział, komórkę organizacyjną
Urzędu Miasta Krakowa na prawach wydziału lub miejską jednostkę organizacyjną, którą
Prezydent Miasta Krakowa wskaże dla przygotowania oceny merytorycznej materiałów na
zgromadzenie Spółki”;
2) w załączniku nr 1 zarządzenia, § 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) ksk – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (t.j. Dz.U. Nr 2013 poz.1030 ze zm.)”;
3) w załączniku nr 1 zarządzenia, § 1 pkt 11) otrzymuje brzmienie:
„11) ustawie o rachunkowości – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 330 ze zm.)”;
4) w załączniku nr 1 zarządzenia, § 3 ust. 1. pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) do dnia 30 maja w przypadku sprawozdań skonsolidowanych.”;
5) w załączniku nr 1 zarządzenia, § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku, gdy w porządku obrad przewidziany jest punkt dotyczący wyboru
członków rady nadzorczej z ramienia załogi, Spółka powinna dostarczyć do referatu protokół
z wyborów przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że wybrane osoby mają zdany egzamin dla kandydatów na członków rad
nadzorczych oraz spełniają wymogi określone art. 18, 214 i 387 ksk i art. 13 ustawy z dnia 30
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 216 ze zm.) do
zasiadania przez nich w radzie nadzorczej.”;

6) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

