Sochaczew, dnia 26 lutego 2021r.
ZWiK/PZ/124/2021

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
sprawa-35277@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 13 lutego 2020 roku o udostępnienie
informacji publicznej, skierowany do „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew
Sp. z o. o. w Sochaczewie, działając na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001
roku o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U.112, poz 1198) jako Prezes Zarządu Spółki,
czyniąc zadość obowiązkowi ustawowemu, niniejszym poniżej udzielam odpowiedzi
w kolejności zadawanych pytań:
1. Czy spółka prowadzi BIP? – TAK
1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki. – https://zwik.sochaczew.pl/bip
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki. – 25.02.2021r.
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń
zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: - NIE
1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione
podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: - TAK
b) strona www: https://ekrs.ms.gov.pl; www.zwik.sochaczew.pl
1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki?
Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: - NIE
2. Czy spółka prowadzi rejestr umów? - TAK
2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie: Spółka nie
publikuje rejestru umów.
3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki? TAK
4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
NIE
5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: TAK
b) strona www: https://zwik.sochaczew.pl/www/4786?title=JEDNOSTKA-REALIZUJACAPROJEKT&sochaczew
6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: TAK
b) strona www. https://ekrs.ms.gov.pl

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
Przychody ze sprzedaży Spółki w 2019r. wyniosły 1 7 617 261,14 PLN
8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
W 2019r. Spółka nie wygenerowała straty.
9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu
zarządzającego w 2019 r.
Wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019r.
wyniosła 160 786,93 PLN brutto.
10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu
zarządzającego w 2019 r.
Spółka w 2019r. nie wypłacała członkom organu zarządzającego wynagrodzenia części
zmiennej.
11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.
W 2019r. cele zarządcze zostały zrealizowane w 100 %.
12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu
zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać
gdzie: - NIE
13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
TAK
13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa
w poprzednim pytaniu?
Wydatki z tytułu ogłoszeń, reklam, promocji w mediach w 2019r. wyniosły 131 220 PLN brutto.
14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do
pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...)
spółki] – NIE
15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
a) Tak
16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.
Spółka nie posiada adresu skrzynki ePuap.

Z poważaniem
Magdalena Kaczorowska
Prezes Zarządu

