MIEJSKIZAIA-ADKOMTINIKACJISPOI,KAZ O.O.
zsrEDZrB{ W ST,UPSKU

S P R A WO Z D A N I E
z dzialalno{;ci
RadyNadzorczejMZK sp.z o.o.
zaolres01.01.2015
do 31.12.2016

Sluoskkwieciefi2016

W 2016 roku odbylo sig 5 posiedzeriRady NadzorczejMiejskiego Zoklatt Komunikacji
Sp.z o.o.z siedzib4w Stupsku.

W okesie tym RadaNadzorczaobradowalaw sktradzie:
IreneuszZagrodzki- Przewodnicz4cy
RadyNadzorczej(kadencja2015- 2018);
Jolanta Symonowicz- ZastgpcaPrzewodnicz4cego
Rady Nadzorczej(kadencja2015 2018):
TomaszGulla - Sekretarz
RadyNadzorczej(kadencja2015- 2018);

StatymipunktamiobradRadyNadzorczejw 2016roku bylo:
- Rozpatrzenieoraz om6wienie biez4cej sytuacji finansowej Sp6lki wraz z analiz1
pllmno5cifinansoweji informacj4dot.splatzaci4gnigtych
kredy't6w.
- Rozpahzenie,naniesienie lu'/ag orv

akceptacj
a protokol6w z wczelnl?4szych

posiedzeri
RadyNadzorczej.
W dalszej czgdci sprawozdania przedstawione s4 wainiej sze zagadtienia poruszane
posiedzeir.
w trakcieposzczeg6lnych

w dniu 23-02-2016
Posiedzenie
-

Przyjgcieopinii ws. budZetuSp6lkina 2016rok (JchwalaNr 2/112016);

-

Wstgpnewyniki wykonaniabud2etuSp6lkiza 2015rok (informacjaustna).

-

Dyskusjai wolnewnioski.

Wszyscyczlonkowieobecnina posiedzeniu.

w dniu 12-05-2016
Posiedzenie
-

Badaniei ocenasprawozdaniafinansowegoSp6tki t spravtozdaniaZarz4dt
Sp6lkiza rok 2015 (UchwalaNr 211112016);.
z dziaLalnolci

-

Rozpatrzeniewniosku Zarz4duSp6lki w sprawiepodzialuzysku 2a2075rok
(UchwalaNr 3/IIl20| 6);.

-

Rozpatrzeniewniosku do zgromadzeniawsp6lnik6w w sprawieudzieleniaczlonkom

-

zuz4d,t Sp6lki absolutorltm z dziaLalnoiciw 2015roku (UchwalyNr 4-511112016);
RadyNadzorczejw 2015roku (UchwalaNr
z dzialalno5ci
Przyjgciespravrozdaria

6tru20r6);
usprawiedliwiona).
Jolantasymonowicz(nieobecno66
naposiedzeniu
Nieobecna

Posiedzenie
w dniu 21-06-2016
- Ocenasytuacjiekonomiczno-finansowej
po I kw. 2016r. (UchwataNr 2iIIIl2016);
-

Ocenarealizacjiumowyz ZIM Slupsk- rozliczanieuslug,trudnoSci(inforrriacjaustna);

-

Dyskusjai wolnewnioski.

Nieobecna
naposiedzeniu
JolantaSymonowicz(nieobecnoSd
usprawiedliwiona).

Posiedzenie
w dniu 27-09-2016
-

Ocena realizacji umoiry z ZIM Slupsk - rozliczanie uslug, trudno6ci (informacja
ustna).

-

Om6wienie wynik6w kontroli przeprowadzonejprzez Rad? Nadzorcz4 Sp6lki w
przez Sp61k9Ustawyo Zam6wieniachPubiicznychoraz zasad
zakrcsieprzestrzegania
udzielania zarn|wien o warto5ci poniZej obowi4zku stosowaniaustawy (informacja
ustna).

-

finansowegoSp6lki za 2016
Wyb6r bieglegorewidentado zbadaniasprawozdania
oraz2017rok (JchwalaNr 3/IV/2016);

-

lnformacjan.t. nowelizacji,,ustawykominowej"(informacjaustna),

Wszvscvczlonkowieobecnina oosiedzeniu.
w dniu 06-12-2016
Posiedzenie
- WstgpnaprognozawykonaniaBtdzetu2a2076r.
-

KontrolaterminowoSciprzekazyrvaniaprzezSp61k9informacji do UM zgodniez
Zarz4dzenemPrezydentaMiasta Slupska,

-

Ustalenieplanu kontroli sp6lki przezRN w 2017roku (UchwaiaNr 3N 12016);
dlazan4dusp6lkiw 2017roku (UchwalaNr
Oke6leniecel6wstrategicznych
4N/2016);

Wszyscvczlonkowieobecnina posiedzeniu'

Jednoczejnie,RadaNadzorczaSp6lki wlpelniaj4c obowi4zekustawowywynikaj4cy z tre3ci
aft. 21g $ 3 ustawy - Kodeks sp6lek handlowych, oswiadcza, i2 zapoznata siE ze

SprawozdaniemFinansowymSp6lki za 2016r. oraz sprawozdaniemz dztararno(;ci
zarzqdu
w 2016r' i w oparciuo przygotowaneprzez biegregorewidenta(badai4cegoSprawozdaniem
FinansowymSp6lkiza 2016r.) opinigi raporl,ocenia,iz sprawozdani
a po'zsze s4zgodne
z ksiggamii dokumentamisp6lki, ze stanemfaktycznym oraz przedstawiai4neternie jasno
i
wszystkieistotnedla ocenysp6lki informacje.Sprawozdanie
zNz4du z dzialalnoscisp6lki
w okresie 01.2016- 12.2016jest zgodne z danymi zawartymiw roczn)..'llsprawozdaniu
finansotrym.
Rada Nadzorcza pozfiywrne ocenia wniosek Zarz4du Sp6lki dotycz4cy podziatruzysku
z przeznaczeriemna pokrycia stratyz lat ubieglych.

ZaRAD{NADZOPrCZA
MZK Sp6lkaz o.o.z siedzib4w Slupsku
Przewodrucz4cy

