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Kołobrzeg, dnia 16 kwietnia 2015 r. 

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE 
MIEJSKA ENERGETYKA CEPLNA W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O. 

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzenia kontroli przez Radę Nadzorczą 
w Spółce Miejskiej Energetyka Cieplna w Kołobrzegu przeprowadziła kontrolę zgodnie z 
planem kontroli. 

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 stycznia 2015 roku. 

Kontrolą objęto proces organizacji i wyboru oferty wycieczki do Rzymu, która odbyła się 

w dniach 18.09-21.09.2014 r. 

Kontrolującymi byli: 

1. Członek Rady Nadzorczej - Aleksander Bolko 
2. Członek Rady Nadzorczej - Jerzy Kozak 

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI 

W trakcie czynnosc1 kontrolnych, na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień 
członków Komisji Socjalnej oraz Pana Prezesa Zarządu Spółki Mariusza Dziury, ustalono 
następujący stan faktyczny: 

1. Przedmiotowa wycieczka została dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych 

2. Oprócz wniosku z dnia 21 listopada 2014 r. nie zostały wniesione żadne inne uwagi 
ani skargi pracowników dotyczące ostatecznych kosztów zorganizowanej wycieczki 

3. Komisja Socjalna nie uczestniczyła w wyborze biura podróży - organizatora wycieczki 
do Rzymu oraz nie znała kryteriów wyboru oferty wycieczki 

4. Członkowie Komisji Socjalnej, Rady Pracowniczej, a także członek Rady Nadzorczej 
brali udział w spotkaniach z uczestnikami wycieczki 

5. Członkowie Komisji Socjalnej nie podnoszą żadnych zarzutów dotyczących wycieczki 
do Rzymu, a w szczególności w zakresie jej ostatecznych kosztów 

WNIOSKI POKONTROLNE 

Przepis § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

stanowi, iż podział środków Funduszu na poszczególne cele dokonywany jest w uzgodnieniu 



ze związkami zawodowymi, a w tym celu powołana została Komisja Socjalna. W toku 

czynności ustalono, że Komisja Socjalna nie uczestniczyła w wyborze biura podróży

organizatora wycieczki do Rzymu, jak też nie wiedziała jakie były kryteria wyboru oferty. 

ZALECENIA POKONTROLNE 

Zaleca się przestrzeganie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
a w związku z tym respektowanie uprawnień oraz zadań Komisji Socjalnej. 

Z-ca Przewodniczącego RN 
Ireneusz Pilarski 

Członek Rady Nadzorczej 
Aleksander Bolko 

Członek Rady Nadzorczej 
Jerzy Kozak 
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Katarzyna Janicka-Golonka 


