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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY SIEMYŚL 
z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez Prezesa Miejskich Wodociągów 
i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu 

Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.1)) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Siemyśl wyraża zdecydowany sprzeciw wobec niektórych działań 
podejmowanych przez Pawła Hryciowa Prezesa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. 
z siedzibą w Kołobrzegu, której Gmina Siemyśl jest wspólnikiem. 

2. Rada Gminy Siemyśl stwierdza, że pojawiające się w przestrzeni publicznej zarówno 
wypowiedzi, jak również pisemne „apele" Prezesa Spółki kierowane do innych podmiotów życia 
publicznego i gospodarczego, których tematem jest negatywna opinia Prezesa Spółki na temat decyzji 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie (SZ.RET.070.4.128-135.2019.RN), odmawiającej zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - godzą w żywotny interes 
wspólnika Spółki Gminy Siemyśl. 

3. Ponadto Rada Gminy Siemyśl stwierdza, że wyżej wskazane działania Prezesa Spółki, w sposób 
jawnie naruszający istniejący porządek prawny ingerują w przysługujący Spółce proces odwołania od 
przedmiotowej decyzji (ustalony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), poprzez publiczne 
nawoływanie do wywierania nacisku na organy podejmujące decyzje w procesie odwoławczym, jaki 
wszczęła Spółka w sprawie ww. decyzji. 

§ 2. 1. Rada Gminy Siemyśl apeluje do Prezesa Pawła Hryciowa oraz innych osób i podmiotów 
o respektowanie obowiązującego porządku prawnego i powstrzymanie się od wszelkich działań 
mających na celu wywieranie nacisków na organy powołane do rozstrzygania zaistniałego sporu 
pomiędzy Spółką a PGW Wody Polskie w Szczecinie w kwestii przedmiotowej decyzji. 

2. Rada Gminy Siemyśl, w imieniu wspólnika Gminy Siemyśl, apeluje do Prezesa Pawła 
Hryciowa o podejmowanie jedynie tych działań, na które pozwalają Mu przepisy prawa, a w 
szczególności, tych które nie naruszają zasady dbałości o dobro Spółki i jej wspólników. 

3. Rada Gminy Siemyśl apeluje do Prezesa Pawła Hryciowa o podejmowanie rzetelnych działań 
dotyczących właściwych, zgodnych z prawem i wyrokami sądów powszechnych i administracyjnych, 
dotyczących tworzenia wniosków taryfowych, które nie będą kwestionowane przez powołane do tego 
instytucje i organy. 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl oraz Przewodniczącemu Rady 
Gminy Siemyśl. 

2. Upoważnia się osoby, o których mowa w ust. 1 do podejmowania wszelkich działań 
zmierzających do przedstawienia niniejszej uchwały właściwym organom władzy publicznej, w tym 
organom samorządu terytorialnego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815. 
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