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oświadczenie

Jako byli czlonkowie zarządu Spółki działającej pod firmą NoVA spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu (KRS nr 0000078915) pełniący funkcję członków

ZarząduSpółkidodnia19lutego2019roku,wobecopublikowanianastronieinternetowejUrzędu
Miasta Nowego Sącza informacji o złożeniu przez obecny Zarząd Spółki NoVA sp' z o' o'

zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnie nia przez byłych członków zarządu Spółki

przestępstw na szkodę Spółki NoVA sp. z o. o , jak również w nawiązaniu do przebiegu Rady Miasta

Nowego Sącza zdnia 04 czerwca ŻoI9 r. w toku której podniesiono wobec Nas szereg zarzutów

o popełnienie nieprawidłowości mających narazić Spółkę na straty finansowe' oświadczamy co

następuje:

Z całą stanowczością zaprzeczamy twierdzeniom zawartym w enuncjacjach prasowych

i publikacjach internetowych mającym sugerować dopuszczenie się przez Nas przestępstw lub

czynów, dokonywanych na szkodę Spółki NOVA sp' z o' o'

DokonywanewostatnimokresiedziałaniaobecnegoZarząduSpółki,oceniamyjakoelement
gry politycznej w którą ,,uwikłano" Spółkę, a których ceIem nigdy nie było ustalenie rzeczywistego

stanu faktycznego, a jedynie rozpętanie swoistego ,,polowania na czarownice" mającego

usprawiedliwiaćdecyzjekadroweobecnychwładzMiastaNowĆgoSącza.

Zapewniamy,iżbędziemybronićswojegodobregoimienia,awobecosóbskładających
fałszywe oświadczenia wyciągniemy konsekwencje praWne. Z pełnym spokojem przyjęliśmy

informacje o złożeniu zawiadomienia do właściwejjednostki Prokuratury, albowiem wierzymy, że na

tej płaszczyŹnie będziemy mieli możliwość ustosunkowania się do zarzutów i wskazania dowodów na

ich poparcie. Prawa tego pozbawiono Nas na obecnym etapie - odmawiając Nam (jako osobom

najbardziej zainteresowanym) prawa do zapoznania się z "audytem" 
przygotowanym W związku

zrozpętaną,,hucpą,,polityczną.NasząpisemnąprośbęowłączenieNaswproceswyjaśnienia
zarzutówiozapoznaniesięz,,audytem,,_zbytomilczeniem.Uważamyzatem,żewrzeczywistości
nikt nie był realnie zainteresowany W rozpatrzeniu naszych argumentów' a merytoryczną dyskusję

jaka mogła zaistnieć w trakcie obrad Rady Miasta w dniu 04 czerwca 2oI9 r" uniemożliwiono

zręcznymwybiegiempolegającymnadoręczeniuradnymkilkusetstronicowego,,audytu,,tużprzed
obradami RadY.

Ponadto odnosząc się do jedynie wybranych zagadnień' a jednocześnie niezmiernie istotnych

w świetle podnoszonych zarzutów informujemy:

Wstronniczejprezentacjiwdniu30maja2oL9r.podczaskonferencjiprasowejwUrzędzie
MiastaNowegoSączaautorzypodnosząmiędzyinnymi,iżwroku2018przyjęła3.028,98Mg
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odpadów biodegradowalnych cyt' ,,Spółka przyjęła trzY razy

przetworzyć....", nie podnoszą natomiast faktu, iż

Jednocześnie informujemy, iż ówczesny zarząd w miesiącu lutym 2019 r'złoŻył do Prezydenta

Miasta Nowego Sącza:

1. Analizę wysokości należnej pomocy publicznej w formie rekompensaty za okres 1'01'2018-

3L'1Ż.zo18dlausługkomunalnych,ocharakterzeużytecznościpublicznej,świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym związanych z pozbywan|em się od mieszkańców Miasta

Nowego Sącza zterenu ich nieruchomości nieczystości ciekĘch, powierzonych przez Miasto

NowySączspółcekomunalnejNoVASpółkazograniczonąodpowiedzialnościąwwysokości
L 161475,7L zł. wraz ze stosowną notą księgową'

2. Analizę wysokości należnej pomocy publicznej w formie rekompensaty za okres 1'01'2018_

3I.tŻ.2o18dlausługkomunalnych,ocharakterzeużytecznościpublicznej,świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym związanych z zagospodarowaniem odpadów z obszaru

Miasta Nowego Sącza, powierzonych przez Miasto Nowy Sącz spółce komunalnej NoVA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 352798,70 zl' wraz ze stosowną notą

księgową.

Zasadnym W kontekście oceny realizacji znamion ,,działania na szkodę Spółki" jest

poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak długo trwał proces weryfikacji i kontroli Urzędu

Miasta w zakresie wypłaty rekompensaty i dlaczego nie został on zakończony przed sporządzeniem

rocznego sprawozdania finansowego Spółkito znaczy do dnia 3]' marca 2oI9 r' Możliwe' że bvło to

działanie celowe. abV przedstawić tak znacza strate finansowa i uzvskać pretekst do rozpoczecia

swoistei .,grv Politvcznei ".

oświadczamy, że podnoszone przeciwko nam zarzuty ńiegospodarności' działania na szkodę

Spółki NOVA sp. Z o. o są nieprawdziwe'

Podnoszenie wobec Nas wymienionych w publikacjach zarzutów' stawia w niekorzystnym

świetle nie tylko nasze osoby, lecz kwestionuje dotychczasowe decyzje Urzędu Miasta Nowego Sącza'

Przypominamy, że w trakcie pełnienia funkcji, byliśmy kontrolowani przez Urząd Miasta Nowego

Sącza, jak również - jako Spółka prawa handlowego - przez biegłych rewidentów' Szereg decyzji

kwestionowanychprzezWynajętychekspertów,byłododatkowozatwierdzanychwdrodzeuchwał
przez naszego jedynego wspólnika _ Miasto Nowy Sącz lub przez organ nadzoru : Radę Nadzorczą'

W okresie pełnienia przez Nas funkcji członków Zarządu Spółki' nie stwierdzono żadnych

nie prawidłowości związa nych z działa nia m i Zarządu'

Podkreślamy, że od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, wszelkie działania zmierzające do

ochrony naszych dóbr osobistych, jak również ewentualne czynności na płaszczyźnie postępowania

przygotoWaWczego, podejmowane będą przy uczestnictwie reprezentującej nas Kancelarii

Adwokackiej.

/')
'ur' r. )
./'Ą ,,/ Jz/

{z/ltr ( ILy

więcej odpadów, niż mogła

wówczas Pozwoleniem
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