
Kołobrzeg, dnia 31.03.2020 roku

SPRA WOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ 
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA ” 

SPÓŁKA Z O.O. W KOŁOBRZEGU 
ZA II PÓŁROCZE 2019 ROKU

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce MWiK 
Sp. z o.o. w Kołobrzegu, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2008 Rady Nadzorczej „Miejskich 
Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 08.07.2008 roku, przeprowadziła kontrolę zgodnie 

z planem kontroli, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2019 Rady Nadzorczej z dnia 03.01.2019 r.

Kontrolującym byli:

1. Piotr Szczygielski - członek Rady Nadzorczej;
2. Adam Ostaszewski - członek Rady Nadzorczej.

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie 17.02.2020 r. - 24.02.2020 r.

Przedmiotem kontroli było: „Kontrola sporów sądowych z podmiotami zewnętrznymi w latach 2017-2018”

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI KONTROLE

Kontrolą objęto spory sądowe prowadzone przez Spółkę z podmiotami zewnętrznymi w latach 2017-2018.
Kontrolującym przedstawiono zestawienie spraw sądowych prowadzonych przez Spółkę z podmiotami 
zewnętrznymi w latach 2017 - 2018. Wynika z nich, że na dzień 31.12.2018 r. były 32 sprawy sądowe w toku, 
4 sprawy na etapie postępowania egzekucyjnego, 7 spraw w postępowaniu upadłościowym (zgłoszenia 
wierzytelności). Ze spraw sądowych w toku większość spraw jest sprawami o zapłatę należności 
dochodzonych przez Spółkę.

WNIOSKI POKONTROLNE

Spółka w należyty sposób prowadzi postępowania sądowe i reaguje na roszczenia wysuwane wobec spółki. 
Spółka dochodzi w sądzie swoich roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych. Windykuje należności poprzez 
postępowania egzekucyjne oraz zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych. W sprawach 
przeciwko spółce, spółka reaguje w należyty sposób wdając się w spór i nie doprowadzając do wydawania 
wyroków zaocznych.

Zarząd Spółki przyjął i podpisał ww. protokół na posiedzeniu Zarządu w dniu 26.02.2020 roku. 
Po zapoznaniu się z protokołem z kontroli Zarząd Spółki nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.



Zespół kontrolujący nie wnosi uwag i zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonej kontroli w związku 
z powyższym nie sprecyzowano zaleceń pokontrolnych.
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