
                           Trzemeszno 25.05.2022 r. 

 

Kacper Lipiński 

Radny Rady Miejskiej 

                                                                                                                 

                                                                                          Szanowny Pan 

                                                                                                     Krzysztof Dereziński 

                                                                                                        Burmistrz Trzemeszna 

 

 

Interpelacja w sprawie Remondis Aqua Trzemeszno. 

 

W nawiązaniu do dyskusji jaka wywiązała się na komisjach w dniu 18.05.2022 zwracam się z 

uprzejmą prośba o odpowiedź na następujące pytania: 

 

1. Czy burmistrz widział kiedykolwiek umowę, w której umocowany jest zapis o 

opłatach za zarządzanie pomiędzy Remondis Aqua Trzemeszno, a Remondis Warszawa? Jeśli 

tak to przy jakiej okazji/ w jakich okolicznościach? 

2. Między jakimi podmiotami została podpisana umowa? 

3. Czy burmistrz w czasie kiedy dochodziło do  przekształcenia TPK (lub w późniejszym 

czasie) wiedział o umowie? 

4. Czy podpisanie umowy odbyło się za Pana zgodą? Jeśli tak jakie argumenty zaważyły 

za taką decyzją? 

5. Jeśli podpisanie umowy nie odbyło się za zgodą/wiedzą burmistrza jak ocenia Pan ten 

ruch ze strony spółki i jak czuje się Pan ze świadomością, że większościowy udziałowiec 

został pominięty przy tak ważnych decyzjach? 

6. Jakie kwoty faktur za zarządzanie  w poszczególnych latach zostały przetransferowane 

z Remondis Aqua Trzemeszno do Remondis Warszawa od początku 2015 roku do dziś?  

7. Jakie czynności zamierza Pan podjąć w w/w sprawie ? 

8. Jaki ma Pan stosunek do wypowiedzi p. Łozowskiego o wyrównaniu udziałów 50%-

50%? Czy na zgromadzeniu wspólników padła kiedykolwiek taka propozycja? Czy 

wypowiedź Pana Łozowskiego była konsultowana z większościowym udziałowcem? 

9. Czy wypowiedź burmistrza podczas obrad majowych komisji o rozważanym 

rozwiązaniu umowy była wcześniej analizowana przez kancelarię obsługującą gminę lub 

jakąkolwiek inną kancelarię ? 

10. Czy widzi Pan obecnie możliwość prawną rozwiązania umowy z Remondis Aqua 

Trzemeszno? Czy opłata za zarządzanie mogłaby być takim powodem? 

11. Tak ocenia Pan rolę prezesa Tomczaka  jako reprezentanta większościowego 

udziałowca w tej sprawie? 

 

 



                                                                                      Z poważaniem 

 

 

                                                                                        Kacper Lipiński 
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