
Kołobrzeg, dnia 25.02.2022 roku

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

SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU 
ZA II PÓŁROCZE 2021 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 8/2021 Rady Nadzorczej z dnia 29.01.2021 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 02.02.2022 r. do 09.02.2022 r.

Kontrolą objęto: „Dochodzenie roszczeń przez Spółkę w 2019 i 2020 roku”

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Członek Rady Nadzorczej - Adam Ostaszewski

Czynności kontrolne:

I. Czynności kontrolne polegały na analizie przedłożonych dokumentów dotyczących dochodzenie roszczeń przez 

spółkę w latach 2019 i 2020, tj. spraw w toku postępowania sądowego lub spraw, które zakończyły 

się prawomocnym orzeczeniem sądu oraz są w toku postępowania egzekucyjnego.

II. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. spółka prowadziła 31 spraw z tytułu dochodzenia roszczeń, z czego:

-12 spraw zostało zakończonych spłatą zadłużenia dobrowolnie przez dłużników lub wskutek egzekucji 

komorniczej, śmierci dłużnika lub umorzeniem egzekucji przez komornika;

- 19 spraw jest w toku na etapie sprawy sądowej lub w toku egzekucji komorniczej.

III. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. spółka prowadziła 29 spraw z tytułu dochodzenia roszczeń, z czego:

- 10 spraw zostało zakończonych spłatą zadłużenia dobrowolnie przez dłużników lub wskutek egzekucji 

komorniczej lub umorzeniem egzekucji przez komornika;

- 19 spraw jest w toku na etapie sprawy sądowej lub w toku egzekucji komorniczej.

Analiza i Wnioski:

1. Spółka dochodzi swoich roszczeń na drodze sądowej oraz prowadzi postępowania egzekucyjne.

2. Analiza dokumentów wskazuje, że spółka dochodząc swoich roszczeń nie doprowadziła do przedawnienia 

wierzytelności.

3. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.

4. Komisja zwraca uwagę na konieczność ponownego podejmowania dochodzenia roszczeń na drodze egzekucji 

komorniczej w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego w przypadku bezskuteczności egzekucji, 
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ewentualnie wpisywanie należności w koszty spółki po umorzeniu postępowania egzekucyjnego wskutek jego 

bezskuteczności.

Zarząd Spółki przyjął i podpisał ww. protokół na posiedzeniu Zarządu w dniu 16.02.2022 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.
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Członek Rady Nadzorczej 
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