
   
     Kołobrzeg, dnia 14.02.2023r. 

 
 

SPRAWOZDANIE  Z  KONTROLI  RADY  NADZORCZEJ 
W SPÓŁCE MIEJSKA ENEGRETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU 

SP. Z O.O. 
 
 

Rada Nadzorcza, w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą     w 

Spółce Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu, przeprowadziła kontrolę zgodnie          z 

planem kontroli. 

 
Kontrolę przeprowadzono w dniach 09.01.2023 do 13.01.2023r. 

Kontrola dotyczyła „naliczania opłat za przyłączanie odbiorców do sieci cieplnej”. 

Kontrolą objęto dwanaście losowo wybranych przyłączy cieplnych wykonanych                    w 

okresach obrachunkowych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022. 

Kontrolującymi byli: 

1. Członek Rady Nadzorczej – Eugeniusz Simiński    

2. Członek Rady Nadzorczej – Ireneusz Pilarski 

 
     
    USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI 

 
W dniach 9 stycznia do 13 stycznia 2023r. członkowie Rady Nadzorczej MEC Kołobrzeg Sp. 

z o.o. Eugeniusz Simiński i Ireneusz Pilarski przeprowadzili kontrolę naliczania opłat za 

przyłączanie odbiorców do sieci ciepłowniczej. 

Do kontroli wybrano losowo 12 przyłączy wykonanych w trzech ostatnich okresach 

obrachunkowych. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień pracowników spółki ustalono 

następujący stan faktyczny: 

1. W spółce stosowany jest druk w formie wniosku skierowanego do „Sekcji Obsługi Klienta”, 

który po wykonaniu przyłącza wypełniany jest przez specjalistę ds. eksploatacji       i 

podpisywany przez kierownika Działu Dystrybucji. Następnie druk ten przekazywany jest do 

specjalisty d/s inwestycji i remontów, który na podstawie mapki geodezyjnej wylicza należną 

opłatę przyłączeniową i przekazuje dalej do Działu Księgowości, gdzie wystawiana jest faktura.  

2. Podstawą naliczania opłat za przyłączanie odbiorców do sieci cieplnej jest tabela opłat 

zatwierdzona w Taryfie dla ciepła. Stawki opłat są zróżnicowane w zależności od średnicy oraz 

długości wykonanego przyłącza dla danego odbiorcy ciepła. 



 3. W kontrolowanym okresie stosowane były stawki opłat zatwierdzone w taryfie nr XVII 

obowiązującej od 5-go listopada 2021 r. 

4. We wszystkich kontrolowanych przypadkach, w których dokonano naliczenia opłat za 

przyłączenie odbiorców do sieci cieplnej opłaty te zostały naliczone prawidłowo, to znaczy 

zgodnie z obowiązującymi stawkami, stosownie do średnicy i długości danego przyłącza. 

5. W trzech z kontrolowanych przypadkach stwierdzono brak naliczenia opłat za wykonane 

przyłącza.  

Odnosząc się do powyższego punktu, Prezes Zarządu Spółki złożył stosowne wyjaśnienie,                 

które Rada Nadzorcza przyjmuje i uznaje za zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

Podsumowanie wyników kontroli 

Wszystkie skontrolowane opłaty za przyłączanie odbiorców do sieci w kontrolowanym okresie 

obrachunkowym zostały naliczone prawidłowo. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

                                                                                         Tadeusz Kanas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    

 


