
Kołobrzeg, dnia 29.01.2021 roku

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

SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU 
ZA II PÓŁROCZE 2020 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 3/2020 Rady Nadzorczej z dnia 28.01.2020 r. 

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 15.12.2020 r. do 20.01.2021 r.

Kontrola objęto: „Fundusz Płac w 2019 r.”

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Członek Rady Nadzorczej - Piotr Szczygielski

2. Starszy Specjalista ds. Audytu i Kontroli - Janusz Kubek

Czynności kontrolne:

I.

Fundusz Płac w „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu jest elementem Planu 

Techniczno-Finansowego, który jest zatwierdzony uchwałą nr 5/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników z dnia 20.03.2019 r.

Podstawą prawną opracowania Planu-Techniczno finansowego na rok 2019 jest Ustawa budżetowa na rok 2019 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 198).

Prognoza kosztów wynagrodzeń uwzględnia wypłaty wynagrodzeń zgodnie z postanowieniami zawartych 

umów o pracę. Wzrost średniego wskaźnika wynagrodzenia o 5% w stosunku do średniej przyjętej na 2018 r. 

zaplanowany został na podstawie Uchwały Nr 38/2018 NZW z dnia 18.10.2018 roku w sprawie Zatwierdzenia 

wysokości wskaźnika średniego miesięcznego wynagrodzenia na 2019 rok.

n.
Czynności kontrolne polegały na analizie przedłożonego zestawienia dotyczącego Rozliczenia Funduszu płac 

w 2019 r. w Spółce MWiK Kołobrzeg.

Zestawienie zawiera następujące kolumny:

- wyszczególnienie

- plan na 2019 r.

- zmiana planu na 2019 r.
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- wykonanie

- dynamika

Zestawienie zawiera podział na:

- Fundusz wynagrodzeń ogółem

- wyłączenia

- Fundusz wynagrodzeń po uwzględnieniu wyłączeń

- zatrudnienie w etatach (bez Zarządu)

- średnie wynagrodzenie po zastosowaniu wskaźnika

Analiza i wnioski pokontrolne:

1. Komisja stwierdza prawidłowość procedury tworzenia funduszu płac i jego wykonania.

2. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.

Zarząd Spółki przyjął i podpisał ww. protokół na posiedzeniu Zarządu w dniu 27.01.2021 roku. 

Po zapoznaniu się z protokołem 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.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła niniejsze sprawozdanie. Zatwierdzenie sprawozdania zostało 

przeprowadzono w trybie bezpośredniego porozumienia się na odległość z uwagi na wprowadzenie na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).

Z uwagi na powyższe, sprawozdanie zostało podpisane tylko przez Przewodniczącą RN.
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Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Monika Kwiatkowska
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