Żory, dl:]ia 29 mala 2ol7r.

Radą l{ądzorczą
NoWE MIAsTo sp. z o.o.
ul. Katowlcka 24
44-240 żory

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
NoWE MIAsTo Sp. z o.o.
z działalnościw 2016r.

I. §KŁAD RADY NADZORCZEJ
W 2016 roku Rada Nadzorczą dzialata w następującym

składzie

osobow}.rn:

>
>
}

.

Piotr Przybyla - PrzewodĄiczący Rady Nadzorczej
Artur Elantkowski - Zastępca Prze\Modniczącego Rady Nadzorczej
Olgierd Zaraś- Czlonek Rady Nadzorczej.

SPOSOB WYKONYWANIA NADZORU

Rądą Nadzorcza, zgodr'lę z postanowięniarni Kodeksu spółek
harrdlowych, Umowy Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2016
sprawowała stĄr nadzór nad dzia]alnościąSpółki we wsą/stkich
obszarach jej funkcjonowanią oraz wykon}.wała kontrolę finansową
działalnościSpółki pod kątem celowości i racjonalności, a przede

wszystkim w zakresie zachowania płJmnościfinarrsowej Spółki.
Główną formą wykonl,vrrania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były
posiedzenia Rady oraz ind}.widualnę pisma do Zarządu z prośbami
o udzielenie wyjaśnień W poszczególnych kwestiach,
III.

PRAct RADY NADzoRczEJ w oxREsIE sPRAv/ozDAwczall
w 2016 roku Rada Nadzorcza poświęcałauwagę w dalsą,rn ciągu
głównie problemom zachowalia płlrrnościfinansowej i bieżącej

działalnościSpółki. Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej byly:
} arraliza kosztów dzia]alnościi możliwościich redukcji,
wszczególności stale sygnalżowanie Za.rządowi konięczności
podjęcia działań w ceiu: a)sprzedaĄ Muzeum Ognia, jako obiektu
prąrnoszącego znaczne comiesięczne straty ora.z b) zrównowżenia
przychodów i kosztów działalnościMiasteczka Westernowego,
} zachowanie płlmnościfinansowej ptzez Spółkę,
} badanię działań podejmowanych ptzez Zalząd w celu zwiększenia
przychodów,
} bieżąca sytuacja finarrsowa Spółki, w tym jej potpeb kred}towych,
} ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
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Rada Nadzorcza była stale do dyspoąycji Zarządu i. w razie pilnych

potrzeb możIiwe było odbycie posiedzenia przez Radę Nadzorczą.
W 2016 roku Radą Nadzorcza odbyła 14 protokołowanych posiedzeń
w następującyclr terminąch: 26 swcznia, 1 marca, 4 kwietnia, 4 maja,
l czerwca, 30 czerwca (dwa posiedzenia), 8 lipca, 11 sierpnia, 20
września,25 pńdzięrr'ika,2s listopada, 30 listopada, 2l grudnia oraz
podjęła 13 niżej wymienionych uchwał;
} uchwała Rr llVIl2Ol6 z dĄia 01.06.2016r. w sprawie

zaopiniowarria sprawozdania Zalządu
w 2015r,,

> uchwa]a t
>

}
}
}

2 działalnościSpółki

2/V1l2O16 z dnj.a 0I.06.2016r. w sprawie

zaopiniowania sprawozdalia Iinansowego za 2O 15r,,
uchwa]a nt 3lvll2o16 z dnia 0l.06.2016r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działa]nościw 2015r.,
uchwa]a nT 4lVIl2O16 z dńa 00.06.2016r. w sprawie
absolutorium dla członków Zarządu za 2o15r.,
uchwała nr 5/VI/2O16 w sprawie powołania w skład Zarządu
Zasępcy Preze sa Zarzadu Zdzisl aw a Grodeckiego,
uchwa]ą nr I /Y11/2o16 z dnia o8.o7 .2076r. w sprawie ptzyznaĄia,
nagtody rocznej ZasŁępcy Pręzęsa zarządu,
uchwała nr I/v I/2076 z dnia l1.o8.2o16f. w sprawie
przygotowarria przez zarząd harmonogramu firralsoworzeczowego,

uchwa]a

nr llx/2o16 z dr'ia

25.1o.2O16r.

w

sprawie

przygotowania przez Zarząd informacji o umowach zawartych
w 2016r. oraz odb}tych posiedzeniach Zarządu,
uchwała nr 1/XI|2O76 z dĄia 23.11.2076r. w sprawie objęcia
udzia]óW w innej spółce;
uchwafa nr 2/Xl2o16 z dnia 23.11.2016r. w sprawie zmiąny
terminu Wyboru biegłego rewidenta,
uchwała nr 3/x]l2o16 z dnia 3o.11.2016r. w sprawie żwo|arria,
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nowe Miasto
sp. z o.o.,

uchwała nr +/Xll2ol6 z dnia 30.1,1.2076r. w sprawie wyboru
biegłego rewidenta do badarria sprawozdarria finalsowego spółki
NoWe Mia§to sp. z o.o.J

uchwala nr l/xll/2o16 z dĄia 21.72.2016r. w sprawie zasad
zbywania nieruchomości przez Spółkę, skutków ekonomicznopodattowych zamiany nieruchomości z Miastem Żory.

w 2016r,

członkowie Rady Nadzorczej wykonl.wali Łakże c4jnrLości
kontrolne polegające na żądałiuinformacji od, członków Zatządu

w rąmach ind]zwidua]nych rozmów.

Sprawozdanie Rady Nadzorcżej Nowe Miasto sp. ż o.o. za 2o16r.
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rV. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW
SPRAWOZDANIA F,INANSOWEGO I SPRAWOZDANI A Z DZIAł,ALNOŚCI

OCENY

§PóŁKI zA 2016r.
Rada
Wykonując dysporycję art, 219 §3 Kodeksu spółek handlowych,

się ze sprawozdaniem Zarządu z działalnościSpółki
"uporrrała
Nowe Miasto sp. z o.o, za 20|6r, oraz spra,wozdaniem finansowym,
Pa zapozrral1iu się z treściąsprawozdania Zarządu z działalnościSpólki
nie zawiera
Rada Nądzorcza stwierdza, że przędrniotowe sprawozdanie
istotnych informa,cji o działa]nościSpółki w 2016r,

Ń^dror.ru

/

wsą,§tkich

Przedmiotowe sprawozdanie Zalządu:

.niezawiel.ażądrrychwzmianekoskrajnietrudnejsl.tuacjifinansowej
Spółki;

. skupia się wyłącznie na prą,chodach, abstrahujac od z\łiązanych
z tymi prżychodami kosztów;
ujęmnęgo
. nie zawiera wzmiarrek i wyjaśnieńna temąt osiągniętego
w}niku finansowego za 2076r, oraz brak analizy przycłrrn Jęga
powstania,
ę.i. Ńuaro."ru stwierdza także, iż biegły rewident z\ntacaz uwagę
rok rzędu
na niebezpieczeństwa wf,nikające z występowąnia trzeci
finansowej, a także na nieb ezpieczeństłła z,łiązane
)nucrn"1

^t7
zaległego podatku dochodowego od osób
z ryzykiem "tnaliczenia
(zalata 2OlO i 2011),
prawidłowości
Biegły rewident nie zg}asza jednak zasttzeżeń do
prawnych

i rzetelności zbadanego sprawozdania fi,nansowego,

v. wNIosKI

nadzór
Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, rzetelnie prowadziła kolegialny
zgodnie
nad działalnościąSpółki w 2016r, i wykon}"wa]a swoje obowiazki
Rady
z Kodeksem spółek handlowych, Umową Spółki i Regulaminem
przepisami prawa,
Ńudzorcz.i otaz, zgodnie z innl,mi obowiązująclrłi
Wspólników o:
Rada Nadiorcza wnioskuje do Zwyc zajlego Zgromadzenia
} pod.jęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzer.ia sprawozdania
finansowego Spólki za 2016r,,
ż nie zaŁwięrdzaltia sprawozdania Zarząd.u z d,ziałalnościSpółkj
za 2016r.,
} podjęcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium dla członków
z decyzja
żarządu z wkolania obowią2ków w 2016r., zgodnię
Zgromadzęnia Wspólników,
zorcza zauwńa,
Kierujac sie dobrze pojetym int"re"em Spółki, Rada.Nad
o"t^t"i,h iat nie na§tępuje poprawa wyniku
ń
k
Z"" ł-irr..iuso
-k'O* uzasadniałaby stwierdzenie, że Spółka uzyskała
irrr"rr"oi*"go,
.i"r""tl zmierzające d,o zrównoważenia w}niku Iinansowego,
do Zgromadzenla Wspólników
"i"Uir""
or*Ó O"i" Nadzorcza łalej wnioskuje finansowę
spółki Nowe Miasto
*Ó"O organizacyjne i ewentualnie
"

ffiR"dy

NŃ-rczei

Nowe Miasto

S
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sp, z o.o, w celu zapewnienia stabilnych wa.unków rozwoju Spółki, jeżeii
olgany spółki ze stosownymi wnioskami będą występować.

Podpisy:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Przy
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej- Artur Elantkowski:
Członek Rady Nadzorczej - O1glerd
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