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Tekst ujednolicony aktu przekształcenia  przedsiębiorstwa komunalnego  

w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonego w dniu 23 grudnia 

1991 r. w państwowym Biurze Notarialnym w Prudniku przed notariuszem Ireną 

Kwiatosz za nr Rep  A 2619. 

 
Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone w akcie notarialnym Rep.A nr 
393/2009 sporządzonym w dniu 2 lutego 2009 r. w kancelarii Notarialnej w Prudniku przy 
Placu Wolności 3/1 przez notariusz Marię Felcenloben , w akcie notarialnym sporządzonym 
w dniu 17 marca 2009 r. w Kancelarii Notarialnej w Prudniku przy Placu Wolności 3/1 przez 
Notariusz Marię Felcenloben , w akcie notarialnym Rep A Nr 3066/2012 sporządzonym w 
dniu 28 czerwca 2012 r. przez notariusz Marią Felcenloben , w akcie notarialnym repertorium 
A Nr 1599/2018 sporządzonym w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez notariusz 
Marię Felcenloben. , w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 7 lutego 2019 r. przez 
notariusz Marię Felcenloben Rep. A Nr 418/2019 , w akcie notarialnym sporządzonym w 
dniu 24 lipca 2019 r. przez notariusz Marię Felcenloben Rep. A Nr 2595/2019, w akcie 
notarialnym sporządzonym w dniu 24 kwietnia 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Prudniku 
przy Placu Wolności 3/1 przez notariusz Marię Felcenloben Rep. A Nr 1269/2020, akcie 
notarialnym sporządzonym w dniu 1 lipca 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Prudniku przy 
Placu Wolności 9/1 przez notariusza Stanisława Ligęzę za Rep. A Nr 2410/2020, akcie 
notarialnym sporządzonym w dniu 31 marca 2021 r. w Kancelarii Notarialnej w Prudniku 
przy Placu Wolności 9/1 przez notariusza Stanisława Ligęzę za Rep. A Nr 1513/2021 
 
 

Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1 
Stawający działający w imieniu Gminy Prudnik oświadczają, że przekształcają 
przedsiębiorstwo komunalne „Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Prudniku „ w spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  zwaną dalej 
„Spółką”--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Firma Spółki brzmi „ Zakład Usług Komunalnych  -jednoosobowa Spółka Gminy z 
ograniczoną odpowiedzialnością „.-------------------------------------------------------------- 

 
§ 3 

Siedzibą Spółki jest miasto Prudnik. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia 
przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą „Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej „-------------------------------------------------------------------- 
 

§ 4 
 

1. Spółka działa na podstawie  Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy z dnia 3o 
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji( Tj. Dz. U. z 2002 r. nr 171, 
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poz.1397 z późniejszymi. zmianami), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz.43 z późniejszymi zmianami). 

2. W przypadku braku postanowień niniejszego aktu stosuje się przepisy wymienione 
w ust.1.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

§ 5 
„1.. Spółka działa na terenie całego kraju.-------------------------------------------------- 
2. Spółka może tworzyć oddziały , przedstawicielstwa jak też być udziałowcem w   

             innych spółkach z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego----------------- 
            3.  Czas trwania Spółki jest nieograniczony---------------------------------------------------- 
 
 

        
 

§ 6 

Przedmiotem działania Spółki jest:-------------------------------------------------------------- 
 
-PKD 38.11.Z -  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 
-PKD 38.12.Z -  Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 
-PKD 38.21.Z -  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 
-PKD 38.32.Z          -  Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 
-PKD 41.10.Z          - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem   
                                   budynków, 
-PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków  
 mieszkalnych i niemieszkalnych, 
-PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 
-PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 
-PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 
-PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii  
lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
-PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 
-PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, 
-PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, 
-PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 
 gazowych i klimatyzacyjnych, 
-PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 
-PKD 43.31.Z - Tynkowanie, 
-PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej, 
-PKD 43,33,Z - Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, 
-PKD 43.34,Z - Malowanie i szklenie, 
-PKD 43.39.Z -Wykonywanie pozostałych robót budowlanych   
 wykończeniowych, 
-PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 
-PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej      
 niesklasyfikowane, 
-PKD 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 
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-PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów, 
-PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 
-PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi                                   
dzierżawionymi, 
-PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami  wykonywane na zlecenie, 
-PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury, 
-PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w                                   
 budynkach, 
-PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów  
                                   przemysłowych,  
-PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie, 
-PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów  
                                    zieleni, 
-PKD 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna.  
 
 
  

II Kapitał Spółki 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.749.463,00  zł (cztery miliony siedemset 
czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 
5224 (pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) udziały po 909,00 zł  
(dziewięćset dziewięć złotych) każdy. 

2. Gmina Prudnik wniosła do Spółki aport o wartości 295.900,00zł (dwieście 
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych) na który składają się 
nieruchomości trwałe i urządzenia wyszczególnione w wykazie, w którym 
poszczególne pozycje są oszacowane, a wykaz ten stanowi integralną część aktu 
przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz aport – prasę odpadów komunalnych o wartości 
37.450,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) oraz aport 
w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlikwidowanego zakładu 
budżetowego działającego pod nazwą Zarządu Budynków Komunalnych w 
Prudniku o wartości 398.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 
złotych) w skład której wchodzą: 
a) prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr : 

2006/92 (KW OP1P/00030531/6, 558/85 (KW OP1P/00030721/5), 700/85  
(KW OP1P/00008472/1), 90 i 1036/91 (KW OP1/00030529/9) , 410/85( KW 
OP1P00030530/9 i 2002/94 (KW OP1P/00030532/3 ) o łącznej powierzchni 
0,9385 ha. Księgi wieczyste prowadzone przez V Wydział Ksiąg Wieczystych 
w Prudniku.------------------------------------------------------------------------------- 

b) wartości niematerialne i prawne – zgodnie z  załącznikiem Nr 1…………….. 
c) środki trwałe z grupy III do  VIII – zgodnie z załącznikiem Nr 2--------------- 
d) środki niskocenne – zgodnie z załącznikiem Nr 3---------------------------------- 
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i wkład pieniężny w kwocie 800.000,00 zł (ośmiuset tysięcy złotych) oraz 
326.331,00 zł (trzystu dwudziestu sześciu tysięcy trzystu trzydziestu jeden 
złotych) i 770.832,00 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści 
dwa złote), 999.900,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 
dziewięćset złotych) i 999.900,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy dziewięćset złotych)  . 

3. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego 
przedsiębiorstwa.------------------------------------------------------------------------- 

 
 

§ 8 

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielone.--------------------------------------------- 
2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.------------------------------ 
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony wkładem pieniężnym              

i niepieniężnym.------------------------------------------------------------------------------ 
§ 9 

1. Udziały mogą być umarzane za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez 
Spółkę (umorzenie dobrowolne).---------------------------------------------------------- 

2. Udziały mogą być umorzone, w trybie opisanym w ust.1, w drodze obniżenia 
kapitału zakładowego lub z czystego zysku. ).------------------------------------------- 

3. Inicjatywa umorzenia udziału może pochodzić od Spółki lub wspólnika i winna 
być wyrażona na piśmie. Zgoda Wspólnika na dobrowolne umorzenie udziałów, 
musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w 
którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu.-- 

4. Zawiadomienie Wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest 
zawiadomić Wspólnika o planowanym umorzeniu nie później niż na jeden 
miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta 
uchwała w przedmiocie umorzenia. ------------------------------------------------------- 

5. Umorzenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym 
zakresie wymaga dla swej ważności 3/4 większości głosów i powinna określać 
podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego 
wspólnikowi za umorzony udział. --------------------------------------------------------- 

6. Wypłata wynagrodzenia za umorzenie udziału następuje w nie więcej niż trzech 
ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 6 
(sześć) miesięcy od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia.-------------- 

§ 10 

1. Zbycie udziału przez każdego ze wspólników wymaga zgody Zgromadzenia 
Wspólników, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów 
wyrażonej w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o 
planowanym zbyciu udziału. --------------------------------------------------------------- 

2. Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów.---- 
3. Wspólnik obowiązany jest zawiadomić pozostałych wspólników o zbyciu udziału 

w formie pisemnej listem poleconym. Jeśli w terminie 1 (jednego) miesiąca od 
dnia otrzymania powyższego zawiadomienia żaden ze wspólników nie skorzysta 
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z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów , Wspólnik zbywający udziały może 
nimi rozporządzać. -------------------------------------------------------------------------- 

4. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia 
udziałów według zasad określonych w dziale IV ustawy o komercjalizacji i 
prywatyzacji. 

§ 11 

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w terminie do 31 grudnia 
2015 roku- do kwoty 2.500.000,00 zł ( dwa i pół miliona złotych). Podwyższenie 
kapitału zakładowego Spółki na mocy niniejszego postanowienia nie stanowi 
zmiany umowy Spółki. ----------------------------------------------------------- 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez podwyższenie 
wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -------------- 

3. Różnica wynikająca z przeliczenia wartości wnoszonego aportu na liczbę pełnych 
udziałów zwiększa kapitał zapasowy Spółki. -------------------------------------------- 

 

 

 

 

§ 12 

1. Wspólnik zobowiązuje się do wnoszenia w przypadku uzasadnionych potrzebami 
Spółki i po podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników zwykłą większością 
głosów uchwały – dopłat na sfinansowanie potrzeb i inwestycji Spółki.------------- 

2. Wspólnik zobowiązuje się do wnoszenia dopłat na pokrycie ewentualnych strat 
bilansowych spółki. ------------------------------------------------------------------------- 

3. Dopłaty podlegają zwrotowi w sytuacji, kiedy stały się zbędne dla realizacji 
celów określonych uchwałą stosownych władz Spółki.-------------------------------- 

4. Maksymalna wysokość dopłat, o których mowa w ust.1 to dwukrotna wartość 
nominalna objętych w spółce udziałów. -------------------------------------------------- 

 
III Władze Spółki 

§ 13 

Władzami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------------- 
1) Zgromadzenie Wspólników. --------------------------------------------------------------- 
2) Rada Nadzorcza. ----------------------------------------------------------------------------- 
3) Zarząd Spółki. -------------------------------------------------------------------------------- 

Zgromadzenie Wspólników 

§ 14 

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne i Nadzwyczajne.------------- 
2. Zwyczajne Zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy 

po upływie każdego roku obrotowego. --------------------------------------------------- 
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3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na 
żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika/Wspólników reprezentujących co 
najmniej 1/10 kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------- 

4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:-------------------------- 
a. Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2,----------------------------- 
b. Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od 

złożenia na piśmie takiego żądania przez Radę Nadzorczą.------------------------ 
5. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu 

wskazanym przez zwołującego, z zas.234 ksh. ------------------------------------------ 
6. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w sprawach nie objętych 

porządkiem obrad, gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z 
obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-------------------- 

 

 

§ 15 

1. Do kompetencji Zgromadzenia wspólników należy podejmowanie uchwał w 
szczególności w sprawach: ----------------------------------------------------------------- 
a. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności spółki, 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania 
absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich 
obowiązków, ----------------------------------------------------------------------------- 

b. podział zysków oraz ustalenia sposobu pokrycia strat, ---------------------------- 
c. uchwalania oraz zwrotów dopłat, ----------------------------------------------------- 
d. umarzania udziałów, -------------------------------------------------------------------- 
e. powoływania i odwoływania Rady Nadzorczej, ------------------------------------ 
f. podwyższania i obniżania kapitału zakładowego spółki, -------------------------- 
g. przyjęcia nowych Wspólników do Spółki, ------------------------------------------- 
h. nabywania, zbywania nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz 

obciążania nieruchomości, ------------------------------------------------------------- 
i. nabywania, zbywania, wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa 
rzeczowego, ------------------------------------------------------------------------------ 

j. tworzenia funduszy celowych, --------------------------------------------------------- 
k. zmiany umowy Spółki, ----------------------------------------------------------------- 
l. podjęcia decyzji dotyczącej dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże 

straty, przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 
połowę kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------- 

m. połączenie spółek, podział lub przekształcenia Spółki, ---------------------------- 
n. ustalanie wieloletnich i rocznych planów działalności spółki.--------------------- 
o. likwidacja i rozwiązania Spółki, ------------------------------------------------------ 
p. emisji obligacji, -------------------------------------------------------------------------- 
q. określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady 

Nadzorczej, ------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać inne sprawy wniesione przez 
Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólnika do porządku jego obrad.--------------------- 

§ 16 

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadaj bezwzględną większością 
oddanych głosów, chyba że ksh przewiduje surowsze warunki powzięcia 
uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia 
przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością 2/3 
głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocników. ----------------------------------------------------- 

4. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na 
Zgromadzeniu Wspólników. --------------------------------------------------------------- 

5. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i 
dołączenie do księgi protokołów. --------------------------------------------------------- 

6. Na każdy objęty udział przypadają jeden głos w Zgromadzeniu Wspólników.----- 
 

Rada Nadzorcza 

§ 17 

1. Rada Nadzorcza składa się z   3 do 6 członków  powoływanych i odwoływanych 
uchwałą Zgromadzenia Wspólników. --------------------------------- 

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. ------------------------------------- 
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia 

Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 
obrotowy pełnienia jego funkcji. ---------------------------------------------------------- 

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili uchwałą 
Zgromadzenia Wspólników. --------------------------------------------------------------- 

5. Pracownicy Spółki zachowują prawo do wyboru dwóch członków Rady 
Nadzorczej, w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez 
Zgromadzenie wspólników w drodze uchwały. 

 

 

§ 18 

1. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Zgromadzenie 
wspólników. W razie nie dokonania wyboru Przewodniczącego przez 
Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza wybiera go sama ze swojego 
grona.--------------------------------------------------------------- ------------------------- 

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego i 
Sekretarza. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuję Przewodniczący z własnej inicjatywy lub 
na żądanie dwóch członków Rady. ----------------------------------------------------- 

4. Przewodniczący ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady na pisemny wniosek 
Zarządu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------- 

5. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przez nią uchwalony.--------- 
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6. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie 
Wspólników. -------------------------------------------------------------------------------- 

§ 19 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ----------------------------------------------- 
a. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności, ----------------------------------------------------------- 
b. coroczne badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ------------------------------ 
c. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub 

pokrycia strat, ---------------------------------------------------------------------------- 
d. składanie wobec Zgromadzenia wspólników corocznego pisemnego 

sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego oraz 
przeprowadzonych kontroli, ----------------------------------------------------------- 

e. stawianie wniosków Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi 
absolutorium z jego działalności, ----------------------------------------------------- 

f. powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, -------------------------------------- 
g. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, ------------------------------------------ 
h. wybór audytorów do badania sprawozdań finansowych Spółki.----------- 
i. opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów działania Spółki oraz 

zatwierdzanie ich wykonania, --------------------------------------------------------- 
j. opiniowanie wieloletnich umów zawieranych przez Zarząd tj, 

zawieranych co najmniej na dwa lata, których wartość przekracza kwotę 
1.500.000 zł ( jeden milion pięćset tysięcy złotych ) 

k. reprezentowanie Spółki w umowach i sprawach między Spółką a Zarządem.-- 
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń 

dotyczących prowadzenia spraw spółki. ------------------------------------------------- 
3. Rada Nadzorcza może z ważnych przyczyn zawiesić w czynnościach Prezesa i 

pozostałych członków Zarządu. W takim przypadku Rada Nadzorcza może 
delegować członków Rady do czasowego pełnienia wyżej wymienionych funkcji. 
Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do czasowego pełnienia czynności w 
Zarządzie Spółki przestają pełnić swe funkcje w Radzie Nadzorczej.---------------- 

4. Wyłącza się indywidualną kontrolę Spółki przez wspólnika. ------------------------- 
 
 

Zarząd Spółki 

§ 20 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.----- 
2. Zarząd Spółki może składać się z jednego lub większej liczby członków.----------- 
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. ------------------------------------------------------ 
4. Członka Zarządu Spółki obowiązuje ustawowy zakaz konkurencji.------------------ 

§ 21 

1. Do reprezentowania spółki na zewnątrz, składania oświadczeń woli                              
i podpisywania umów w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków 
Zarządu samodzielnie . 
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2. Pełnomocnicy mogą występować w imieniu spółki wyłącznie w granicach 
udzielonych im pełnomocnictw. ---------------------------------------------------------- 

3. Ustanowienie prokury wymaga uchwały zarządu. ------------------------------------- 
4. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem którego wartość 

przekracza:  
 300.000 zł ( trzysta tysięcy złotych) wymaga uprzedniej zgody Rady 

Nadzorczej wyrażonej w uchwale; ---------------------------------------------------- 
 2.000.000 zł (dwa miliony złotych ) wymaga tylko uprzedniej zgody 

Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w uchwale. -------------------------------- 
5. W przypadku umów terminowych o wartości zobowiązania będzie decydować 

wartość świadczeń za czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż za 1 rok; w 
przypadku zobowiązań bezterminowych o wartości zobowiązania decydować 
będzie suma świadczeń za okres jednego roku. ---------------------------------------- 

6. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub 
mniejszy akt nie zastrzega dla innych organów. ---------------------------------------- 

 

 

§ 22 

1. Tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy Zarządu, zatwierdzony uchwałą 
Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------- 

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.----------- 
§ 23 

1. Zarząd Spółki ustanawia prokurentów. --------------------------------------------------- 
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.-------------- 
3. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.----------------------------------------- 

 

IV Gospodarka Spółki 

§ 24 

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustalonych planów 
wieloletnich i rocznych. -------------------------------------------------------------------- 

2. Plany wieloletnie i roczne uwzględniają przede wszystkim zaspakajanie potrzeb 
mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości----- 

 
 

§ 25 

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawnymi. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 26 

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.------------------------- 
2. Zarząd Spółki w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego 

sporządza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie ze swojej działalności.----- 
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3. Dokumenty o których mowa w ust. 2 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz 
udostępnia wspólnikom w terminie zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. ----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 27 

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat 
bilansowych. --------------------------------------------------------------------------------- 

2. Na kapitał zapasowy przelewa się także nadwyżkę, w sytuacji, gdy udział 
obejmowany jest za wartość wyższą niż jego wartość nominalna.-------------------- 

3. Spółka przeznacza co roku co najmniej 8% zysku na kapitał zapasowy. Zasilanie 
kapitału zapasowego może być zaniechane, jeżeli przekroczy on kwotę 1.200.000 
zł ( jeden milion dwieście tysięcy złotych )  --------------------------------------------- 

4. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i fundusze celowe.-------------- 
§ 28 

1. Pozostała część zysku może być podzielona między Wspólników Spółki, chyba 
że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. ------------------------------ 

2. Zgromadzenie Wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę 
wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień 
dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
podjęcia uchwały o podziale zysku. ------------------------------------------------------- 

3.  
V. Postanowienia końcowe 

§ 29 

Spółka umieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz prasie 
lokalnej. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
§ 30 

skreślony 
 

§ 31 
 

skreślony 
 

§32 
skreślony 
 

§ 33 
skreślony 
  


