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AKT NOTARIALNY 
\ 

Dnia pia.tego stycznia roku dwa tysia.ce dwunastego (05.01.2012) przed 

Zbigniewem Poplonkowskim, notariuszem w Ploilsku, prowadza.cym Kancelarie 

Notarialna. w Ploilsku przy ulicy I-go Maja nr 3, w lokalu tej Kancelarii stawil sie: 

, 

, Pan Andrzej Barcinski, dow6d osobisty ACG 351137, z 

terminem waZnosci do dnia 23 kwietnia 2013 roku, PESEL 

61060214374, zamieszkaly we wsi Perki nr 49 w gminie Mala 

Wies (09-460), --------------------- -------- ----- --------------------- -- --

- dzialaja.cy w imieniu i na rzecz Gminy Mala Wies (REGON 

000548324, NIP 774-18-96-654) - jako jej W6jt, stosownie do 

zala.czonych do niniejszego aktu: Zaswiadczenia Gminnej Komisji 

Wyborczej w Malej Wsi 0 wyborze w dniu 5 grudnia 2010 roku 

Pana Andrzeja Barciilskiego na W6jta Gminy Mala Wies oraz 

Wycia.gu z Protok6lu Nr II/2010 z Sesji Rady Gminy w Malej Wsi, 

kt6ra odbyla sie w dniu 10 grudnia 2012 roku, z kt6rego wynika, 

\ ze Pan Andrzej Barciilski zloZyI wymagane prawem slubowanie.-

Tozsamosc stawajacego notariusz stwierdzil na podstawie opisanego przy 

nazwisku dowodu osobistego. --------------------------------------------------------------,\ 
OSWIADCZENIE 0 ZMIANIE AKTU ZALOZYCIELSKIEGO ,, SPOLKt" Z OGRANICZONJ\ ODPOWIEDZIALNOSCIJ\ , § I. W6jt Gminy Mala Wies oswiadcza, ze w dniu 29 

listopada 2011 roku zostal sporza.dzony akt zaloZycielski sp6lki z ograniczona. 

odpowiedzialnoscia. pod firma.: "Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 
, 

Sp6lka z ograniczona. odpowiedzialnoscia. w Malej Wsi", udokumentowany aktem 

notarialnym Repertorium A nr 5630/2011, sporza.dzony przez Zofie Baldowska., 

notariusz w Plocku. Nadto stawaja.cy oswiadcza, ze do dnia dzisiejszego Sp6lka 

pod firma.: "Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp6lka z ograniczona. 

odpowiedzialnoscia. w Malej Wsi" nie zostala zarejestrowana przez sa.d rejestrowy. 

§ II. W6jt Gminy Mala Wies oswiadcza, ze dokonuje 

zmiany powolanego akt zaloZycielski sp6lki z ograniczona. odpowiedzialnoscia., 

http:stawaja.cy
http:Wycia.gu
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.u d0 kumentowanego ak tern notana1nym Repertonum A nr 5630/2011, 11 ~ 

sporzqdzonym w dniu 29 listopada 2011 roku, w ten spos6b, ze: --------------------

§ 1 otrzymuje nowe nast~puja.ce brzmienie:------------------------------------------ 
12 ~ 

,,§ 1. Stawajqcy W6jt Gminy Mala Wies oswiadczyl, ze reprezentowana przez 

niego Gmina Mala Wies zawiqzuje jednoosobowa Sp6lke Gminy Mala Wies jako 
~13 

sp6lke z ogranlCZOnq odpowiedzialnosciq pod firmq: "Zaklad Gospodarki 
~14 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq w Malej 
~15 

Wsi" zwanq dalej "Sp6Ikq" dzialajqcq na podstawie przepisu art. 9 i art. 22 ustawy 
t.16 

Z dnia 20 grudnia 1996 roku 0 gospodarce komunalnej (Dz. U. N r 9, poz 43 z -
.,;.~ P~~ 
~~ ~(p6in. zm.), ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 roku Kodeks sp6lek handlowy ~ 

- . I I :I S;;-:r: \':-.;;•. ~ .(Dz.U. Nr 94, poz 1037 z p6in . zm.) oraz uchwaly Rady Gminy Mala. Wies ?~ 
(fi9~~. ~ ~ 29 /VII/ 20 11 z dnia 31 maja 2011 w sprawie utworzenia jednoosobowej sp61:W l 

\ ~ ~.:::-/ •t.ograniczona odpowiedzialnosciq pod firmq: "Zaklad Gospodarki Komunal eJ.'1q r~-
PM"~"""~- "Mieszkaniowej Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq w Malej Wsi"." ------------

" 
~22 

§ 2. otrzymuje nowe nast~puja.ce brzmienie: ----------------------------------------- ,
23 ..:

,,§ 2. Sp6lka prowadzona bedzie pod firmq: "Zaklad Gospodarki Komunalnej 1 

24
Mieszkaniowej Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq w Malej Wsi". Sp6lka 

moze uZywac nazwy skr6conej "Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
25 '-Sp. z 0.0. w Malej W si"." --------------------------------------------------------------------- 
26 '§ 7. otrzymuje nowe nast~puja.ce brzmienie: ----------------------------------------- 
27 ',,§ 7.1. Przedmiotem dzialalnosci Sp6lki jest: -------------------------------------------- 
28 


" 

Lp. I Podklasa Nazwa grupowania 

1 36.00.Z Pob6r, uzdatnianie i dostarczanie wody. 

2 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie sciek6w. 

3 43.22.Z I Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych i klimatyzacyjnych. 
. 

4 38.11.Z Zbieranie odpad6w innych niz niebezpieczne. 

5 38.12.Z Zbieranie odpad6w niebezpiecznych. 

6 38.21.Z Obr6bka i usuwanie odpad6w innych niz niebezpieczne. 

7 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpad6w niebezpiecznych. 

8 38.32.Z Odzysk surowc6w z material6w segregowanych. 

9 38.31.Z DemontaZ wyrob6w zuZytych. 

10 39.00.Z Dzialalnosc zwiqzana z rekultywacjq 1 pozostala dzialalnosc 

uslugowa zwiqzana z gospodarkq odpadami. 

'

29 ~ 

30 ~ 

31 

132 

33 

34 I 
35 

I 

36 

http:nast~puja.ce
http:nast~puja.ce
http:nast~puja.ce
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11 41.10.Z Realizacja projektow budowlanych zwiqzanych ze 

wznoszeniem budynkow. 

12 41.20.Z Roboty budowlane ZWlqzane ze wznoszemem budynkow 

mieszkalnych i niemieszkalnych. 

13 42.11.Z Roboty zwiqzane z budowq drog i autostrad. 

14 42.91.Z Roboty zwiqzane z budowq 0 biektow inZynierii wodnej. 

15 43.11.Z Rozbiorka i burzenie obiektow budowlanych. 

16 43.12. Z 
-

Przygotowanie terenu pod budow~. 


Wydobywanie Zwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu. 


Wydobywanie torfu. 


Produkcja pozostalych wyrobow z tworzyw sztucznych. 


Wykonywanie instalacj i elektrycznych. 


Naprawa i konserwacja urzqdzen elektrycznych. 


22 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostalego sprz~tu i wyposaZenia. 

33.20.Z 

42.21.Z 

Instalowanie maszyn przemyslowych, sprz~tu i wyposaZenia. 

Roboty zwiqzane z budowq rurociqgow przemyslowych i SleCl 

rozdzielczych. 

25 43.29.Z Wykonywanie pozostalych instalacji budowlanych. 

26 43.31.Z Tynkowanie. 

27 43.32.Z Zakladanie stolarki budowlanej. 

28 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie scian. 

29 43.34.Z Malowanie i szklenie. 

30 43.39.Z Wykonywanie pozostalych robot budowlanych 

wykonczeniowych. 

31 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryc dachowych. 

32 43.99.Z Pozostale specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. 

33 46.74.Z SprzedaZ hurtowa wyrobow metalowych oraz sprz~tu 1 

dodatkowego wyposaZenia hydraulicznego i grzejnego. 

34 46.77.Z SprzedaZ hurtowa odpadow i zlomu. 

t 35 47.99.Z Pozostala sprzedaZ detaliczna poza SleClq sklepowq, 

If I straganami i targowiskami. 
» 

36 49.41.Z Transport drogowy towarow. 



-

oleistych 
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37 


38 


39 


40 


41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

68.20.Z 


68.32.Z 


77.12.Z 


81.10.Z 


81.21.Z 

81.22.Z 

81.29.Z 

81.30.Z 

82.30.Z 

82.99.Z 

96.09.Z 

01.11.Z 

01.61.Z 

01.62.Z 

01.63.Z 

01.64.Z 

02.10.Z 

02.20.Z 

02.40.Z 

08.11.Z 

Wynajem 1 zarzCl,dzanie nieruchomosciami wlasnymi lub 
(57 

dzierzawionymi. 


ZarzCl,dzanie nieruchomosciami wykonywane na zlecenie. 
 58 1 
Wynajem i dzierzawa pozostalych pojazd6w samochodowych, z 

59 1 
wylCl,czeniem motocykli. 


Dzialalnosc pomocnicza zwiqzana z utrzymaniem porzqdku W 
'r6~O---+-1 

budynkach. 1 

Niespecjalistyczne sprzCl,tanie budynk6w 

przemyslowych. 

Specjalistyczne sprzCl,tanie budynk6w 

przemyslowych. 

Pozostale sprzCl,tanie. 

Dzialalnosc uslugowa zwiqzana z zagospodarowaniem 

zielonych. 

Dzialalnosc ZWlqzana z orgamzaCJCI, targ6w, 

kongres6w. 

Pozostala dzialalnosc wymagaJCI,ca prowadzenia 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

Pozostala dzialalnosc uslugowa, gdzie 

niesklasyfikowana. 

Uprawa zb6z, roslin strCl,czkowych roslin 

nasiona, z wylCl,czeniem ryzu. 

Dzialalnosc uslugowa wspomagajCl,ca produkcj~ roslinnq. 

Dzialalnosc uslugowa wspomagajCl,ca ch6w i hodowl~ 7U11PI"III 

gospodarskich. 

Dzialalnosc uslugowa nast~pujCl,ca po zbiorach. 

Obr6bka nasion dla ce16w rozmnaZania roslin. 

Gospodarka lesna i pozostala dzialalnosc lesna, z 

pozyskiwania produkt6w lesnych. 

Pozyskiwanie drewna. 

Dzialalnosc uslugowa zwiqzana z lesnictwem. 

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia 

budownictwa, skal wapiennych, gipsu, kredy i lupk6w. 
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57 Pozostale g6rnictwo 1 wydobywanie, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. 

58 

08.99.2 

10.85.2 Wytwarzanie gotowych posilk6w i dan. 


59 
 16.23.2 Produkcja pozostalych wyrob6w stolarskich i ciesielskich dla 

budownictwa. 

60 16.24.2 Produkcja opakowan drewnianych. 


61 
 16.29.2 Produkcja pozostalych wyrob6w z drewna; produkcja wyrob6w 

z korka, slomy i material6w uZywanych do wyplatania. 

62 18.12.2 Pozostale drukowanie. 


63 
 18.13.2 Dzialalnosc uslugowa zwia.zana z przygotowaniem do druku. 
~.~ 
~ ~/c~3.61.2 Produkcja wyrob6w budowlanych z betonu. 

<.. -i,t,, ~~ 

Produkcja pozostalych wyrob6w z betonu, gipsu i cementu. 

Produkcja konstrukcji metalowych i ich czysci. 

Produkcja metalowych element6w stolarki budowlanej . 

Obr6bka metali i nakladanie powlok na metale. 

1 69 Obr6bka mechaniczna element6w metalowych. 


70 


25.62.2 

25.72.2 Produkcja zamk6w i zawias6w. 


71 
 25.91.2 Produkcja pojemnik6w metalowych. 


72 
 25.92.2 Produkcja opakowan z metali. 


73 
 25.93.2 Produkcja wyrob6w z drutu, lailcuch6w i spryZyn. 


74 25.99.2 
 Produkcja pozostalych gotowych wyrob6w metalowych, gdzie 

indziej niesklasyfikowana. 

75 32.99.2 Produkcja pozostalych wyrob6w, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

76 33.11.2 Naprawa i konserwacja metalowych wyrob6w gotowych. 


77 33.12.2 
 Naprawa i konserwacja maszyn. 


78 33.13.2 
 Naprawa 1 konserwacja urzqdzen elektronicznych 

optycznych. 

79 33.17.2 Naprawa i konserwacja pozostalego sprzytu transportowego. 

80 42 .13.2 Roboty zwia.zane z budowq most6w i tuneli. 

81 42.99.2 Roboty zwia.zne z budowq pozostalych obiekt6w inZynierii 

lqdowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

82 43.13.2 Wykonanie wykop6w i wiercen geologicznych-inZynierskich. 



- - - -

, 

. 

I" 
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45.20.Z Konserwacja 1 naprawa pojazd6w samochodowych, z 103 83 q 
wlqczeniem motocykli . q 

84 

104 

Dzialalnosc agent6w zajmujqcych S1(: sprzeda.zq drewna46.13.Z q 
materia16w budowlanych. 

1I0S 

106 7 

Dzialalnosc agent6w zajmujqcych S1(: sprzeda.zq mebli' 107 46.15.Z85 7 
artyku16w gospodarstwa domowego 1 drobnych wyrob6w 

metalowych. 108 7 
86 46.18.Z Dzialalnosc agent6w specjalizujqcych S1(: w sprzedaZy 109 8 

pozostalych okreslonych towar6w. 

87 46 .19.Z Dzialalnosc agent6w zajmujqcych S1(: sprzeda.zq towar6w 110 4 
r6znego rodzaju. 111 9 

88 Sprzeda.z hurtowa maszyn 1 urzqdzen rolniczych46.61.Z or~;~. 
dodatkowego wyposa.zenia. .t' I 

Sprzeda.z hurtowa drewna, material6w budowlanycli' > ~~ 
wyposa.zenia sanitarnego. 

46.73.Z89 

\~ ow.-, 

Sprzeda.z hurtowa niewyspecjalizowana. \' ... . l46.90.Z90 

Pozostala sprzeda.z detaliczna prowadzona ~ !~ 
niewyspecjalizowanych sklepach. 

47.19.Z91 

,,§ 8.1. ~ 
92 Sprzeda.z detaliczna drobnych wyrob6w metalowych,47.52.Z farb ' zlowch 1 

szkla prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. warto8ci 

49.31.Z Transport lqdowy pasa.zerski, miejski i podmiejski.93 2. Udziall 

94 49.32.Z Dzialalnosc taks6wek osobowych. 3. Ka~ 

95 49.39.Z Pozostaly transport lqdowy pasa.zerski, gdzie indzi~ samol'Za\C 

niesklasyfikowany. GminyN 
96 49.42.Z Dzialalnosc uslugowa zwiqzana z przeprowadzkami. 162/1 (at 

97 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. tysic:cy 

98 55 .20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca kr6tkotrawlegl eczy~ 

zakwaterowania.· Wieczyal] 

99 55.30 .Z Pola kempingowe (wlqczajqc pola dla pojazd6w kempingowyd tysi~. 

i pola namiotowe. 4 PodW:Y: 
100 56.10.A Restauracje i inne stale plac6wki gastronomiczne. I::zl (dZie 

.!101 56.21 .Z Przygotowywanie 1 dostarczanie Zywnosci dla odbiorco, • 'U 

t{rzewn(:trznych (katering). " 

102 56.29.Z Pozostala uslugowa dzialalnosc gastronomiczna. IIPraznaC 

http:sprzeda.zq
http:sprzeda.zq
http:sprzeda.zq
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103 56.30.2 

104 68.10.2 

105 68.31.2 

106 71.11.2 

107 71.12.2 

108 77.32.2 

109 82 .11.2 

110 46.71.2 

111 93.13 .2 

Pr~gotowywanie i podawanie napoj6w. 


Kupno i sprzedaZ nieruchomosci na wlasny rachunek. 


Posrednictwo w obrocie nieruchomosciami. 


Dzialalnose w zakresie architektury. 


Dzialalnose w zakresie inZynierii i zwia.zane z niq doradztwo 


techniczne. 


Wynajem i dzierzawa mas~n i urzqdzen budowlanych. 


Dzialalnose uslugowa zwia.zana z administracyjnq 0 bslugq 


biura. 


Sprzedaz hurtowa paliw i produkt6w pochodnych. 


Dzialalnose obiekt6w sluzqcych poprawie kondycji fi~cznej .
-

:z ,. 
,,,.- -. 
, ~ 

2. Jezeli dla podjecia okreslonej dzialalnosci obowia.zujqce przepisy prawa
'_~ n 
'. ....~ 'q koncesji lub zezwolen Sp61ka moze podjqe takq dzialalnose po ich 

~ 	~~l(~~ ' ~ .---------- - ----- - ---------------- ------ - ---------------- - -----------------------------

~~ 	~~~1:::a::i:;Ia~-~~~~-~~-:-~~a~-~~-t-~~~~--~=t~~~-~:~~~-~_~~li~~~_~~__':?:~:~~~~ 

v..... .!. 	 !:. 0 ~~ <:> . •• •

§-S. otrzymuJe nowe nast~puJl\ce brzmlenle: ----------------------------------------- 

,,§ 8.1. Kapital zakladowy Sp61ki wynosi 8.000,00 zl (osiem tysiecy zlotych) 
-; 
1 	 zlotych 1 dzieli Sle na 16 (szesnascie) r6wnych 1 niepodzielonych udzia16w 0 

wartosci 500,00 zl (pieeset zlotych) kaZdy.------------------------------------------------ 
1

2. Udzialy mogq bye pokrywane wkladami pienieznymi i niepienieznymi. ---------- 
I 

3. Kapital zakladowy Sp61ki pokryty zostaje skladnikiem mlema jednostki 

b 	 samorzqdowej w postaci niezabudowanej dzialki gruntu stanowiqcej wlasnose 

Gminy Mala Wies, polozonej we wsi Chylin, oznaczonej w ewidencji grunt6w nr 
[

162/1 (sto szesedziesiqt dwa lamane przez jeden), 0 obszarze 0,9776 ha (dziewiee 

tysiecy siedemset siedemdziesiqt szese metr6w kwadratowych), objetej ksiegq 

wiec~stq prowadzonq przez Sqd Rejonowy w Plocku VI Wydzial Ksiqg 

Wiec~stych Kw. nr PLIP/00095847/6, 0 wartosci ksiegowej 8.000,00 zl (osiem 

I 	 tysiecy zlotych). ----------- --------- ----------------- ----------------- ------- ------------------ 

4. Podwyzszenie wysokosci kapitalu zakladowego Sp61ki do kwoty 10.000,000,00 

zl (dziesiee milion6w zlotych) w okresie do dnia 1 stycznia 2022 roku nie wymaga 

zmiany umowy Sp61ki. ----------------------------------------------------------------------- 

5. Dochody Sp61ki nie mogq bye przeznaczone do podzialu pomied~ Wsp61nik6w. 

Przeznacza sie je w calosci na dzialalnose Sp61ki okreslonq w § 7 niniejszego aktu 
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zaloZycielskiego oraz na tworzenie ce10wych funduszy i kapital6w. ------------ 

6. R6znicv mivdzy stanem funduszy zakladu budzetowego wg bilansu ua.JLHn.>u'r·1o!J __'1.... 

tego zakladu, a kapitalem zakladowym, 0 kt6rym mowa w ust. 1 przekazuje 

na kapital zapasowy." ----------------------------------------------------------------- 

wykresla si~ dotychczasowy § 11 i dokonuje si~ zmiany numeracji 

paragraf6w (zmiana § 12-32 na § 11-31); -----------------------------------------

§ 12 ust. 3 i 4 (przed zmian~ numeracji § 13 ust. 3 i 4) otrzymuje 

nast~puj~ce brzmienie: -------------------------------------------------------------- 

,,§ 12.3. Wsp61nicy mogq bye zobowiqzani do dokonywania doplat w 

dwukrotnej wartosci nominalnej udzial6w przez nich posiadanych. -------- 

4. Obowiqzek wniesienia doplat, ich wysokose i terminy, w jakich maja. 

wplacane zostanq okreslone uchwalq Zgromadzenia Wsp61nik6w." ---------- 

§ 19 ust. 3 (przed zmian~ numeracji § 20 ust. 3) otrzymuje 

nast~puj~ce brzmienie: ------------------------------------------------------------ 

,,§ 19.3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 lata."----------------------- 

§ 25 (przed zmian~ numeracji § 26) otrzymuje nowe nast~puj~ce Dr:;r;mllelllle 

,,§ 25 1. Zarzqd zarzqdza majqtkiem i sprawami sp6lki spelniajqc swoje 0 

ze starannosciq wymaganq w obrocie gospodarczym przy scislym prze",rr''7po''!:I1! 

przepis6w prawa oraz aktu zaloZycielskiego sp6lki, uchwal i reo ....,,,.....,,..... 

powzivtych zgodnie z aktem zaloZycielskim przez Zgromadzenie W s 

Radv Nadzorczq. ------ -------------------- ------------------------- ----- --- --------------

2. Zarzqd zarzqdza Sp6lkq i reprezentuje Sp6lkv przed wszelkimi 

urzvdami oraz wobec os6b prawnych fizycznych we wsze1kich sprawach 

zastrzezonych dla Rady Nadzorczej Zgromadzenia Wsp61nik6w na 

przepis6w Kodeksu Sp61ek Handlowych lub postanowien niniej szej umowy 

3. Do reprezentowania Sp61ki upowaZniony jest kaZdy czlonek 

samodzieInie. -------------------------- ------------------------- ---------------------

4. Szczeg610wy tryb dzialalnia Zarzqdu okresla regulamin, uchwalony 

Zarzqd, a zatwierdzony przez Radv Nadzorczq.---------------------------------- 

5 . Skladanie przez Zarzqd oswiadczenia woli do kwoty 50000,00zl nie 

zgody Rady Nadzorczej ." -------------------------------------------- -----------------

§ III. Stawajqcy W6jt Gminy Mala Wies /"'\C,:I,,,,,r11'i 

ze pozostale postanowienia powolanego aktu zaloZycielskiego sp6lki z 

odpowiedzialnosciq pod firmq: "Zaklad Gospodarki Komunalnej i 
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Spolka z ogramczonq odpowiedzialnosciq w Malej Wsi", udokumentowanego 


aktem notarialnym Repertorium A nr 5630/2011, sporzqdzonym w dniu 29 

listopada 2011 roku przez Zofie Baldowskq , notariusz w Plocku, nie ulegajq 

zmlanle. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

§ IV. Stawajqcy Wojt Gminy Mala Wies oswiadcza, 

ze wobec tresci § II niniejszego aktu, ustala tekst jednolity aktu zaloZycielskiego 

spolki udokumentowanego aktem notarialnym Repertorium A nr 5630/2011, 

sporzqdzonym w dniu 29 listopada 2011 roku przez Zofie Baldowskq, notariusz w 

Plocku, w nastepujqcym brzmieniu:--------------------------------------------------------

Wojt Gminy Mala Wies oswiadczyl, ze reprezentowana przez niego 

ala Wies zawiqzuje jednoosobowa Spolke Gminy Mala Wies jako spolke z 
• y 

I 	 ogt czonq odpowiedzialnosciq pod firmq: "Zaklad Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq w Malej Wsi" zwanq dalej 

"Spolkq" dzialajqcq na podstawie przepisu art. 9 i art. 22 ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 roku 0 gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz 43 z pozn. zm.), 

ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 roku Kodeks spolek handlowych (Dz.U. Nr 94, 

poz 1037 z poin. zm.) oraz uchwaly Rady Gminy Mala Wies nr 29/VII/2011 z 

dnia 31 maja 2011 w sprawie utworzenia jednoosobowej spolki z ograniczona 

odpowiedzialnosciq pod firmq: "Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq w Malej Wsi". ------------------------------- 

§ 2. 

Spolka prowadzona bedzie pod firmq: "Zaklad Gospodarki Komunalnej 

Mieszkaniowej Spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq w Malej Wsi". Spolka 

maZe uZywac nazwy skroconej "Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. Z 0.0. w Malej Wsi". --------- ------------------------------------------------------------

§ 3. 

Siedzibq Spolki jest Mala Wies. ----------------------------------------------------------- 

§ 4. 

Spolka zostaje zawarta na czas nieoznaczony. ------------------------------------------ 

§ 5. 

Spolka bedzie dzialac na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

§ 6. 

i 
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Sp6lka moze posiadac zaklady produkcYJne, uslugowe, handlowe, tworzyc 24 i 

oddzialy, przedstawicielstwa 1 fllie , a takZe uczestniczyc w innych sp6lkach i 

organizacjach gospodarczych-w kraju i zagranicq. -------------------------------------- 25 

§ 7. 
26 

1. Przedmiotem dzialalnosci Sp6lki jest: --------------------------------------------------- 27 

Lp. Podklasa 	 Nazwa grupowania r' 2-8----r, 

1 36.00.Z Pob6r, uzdatnianie i dostarczanie wody. ~ 
~---+--------+-----------------------------------------------~29 
2 37.00.Z 	 Odprowadzanie i oczyszczanie sciek6w. 
r-_~---------r--------~~----~~~-~------~--~-----~--~, 30 

3 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych i klimatyzacyjnych. I 
~--~-------1------------------~--____------------------~131 
4 38.11.Z 	 Zbieranie odpad6w innych niz niebezpieczne. 
r-_~-----+--------------~----------~i 32 
5 38.12.Z Zbieranie odpad6w niebezpiecznych. .;.:) ~ 
r---r-----r-~--~~------~--~~~~--~--~~~--~------~/~~~I . IO~ ~ 
6 38.21.Z 	 Obr6bka i usuwanie odpad6w innych niz niebezpieczne. ,~"" . Yo)Y.tI~ ~ 

7 38.22.Z 	 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpad6w niebezpieczn1~ :~ ~ 
8 38.32.Z 	 Odzysk surowc6w z material6w segregowanych. \~\ 34 // ~ 

9 38.31.Z 	 DemontaZ wyrob6w zuzy'tych. 'VI-" , ) 

~--~------~--------------------------------------------~.~~ ~ 
10 39.00.Z 	 Dzialalnosc zwiqzana z rekultywacjq i pozostala dzialalnosc 


uslugowa zwiqzana z gospodarkq odpadami. 
 A 

~---4------+-------------------------------36 ~ 

7 

11 41.10 .Z Realizacja projekt6w budowlanych zwiqzanych ze - - --+-€
37

wznoszeniem budynk6w. 

12 41.20.Z Roboty budowlane ZWlqzane ze wznoszemem budynk6w 38 
6 

mieszkalnych i niemieszkalnych. 
~---+--------+_----------------------------------------------39

13 42 .11.Z Roboty zwiqzane z budowq dr6g i autostrad. 


14 42.91.Z Roboty zwiqzane z budowq obiekt6w ini;ynierii wodnej. 

8~---+--------+_--------------------------------------------~40

15 43. 11.Z Rozbi6rka i burzenie obiekt6w budowlanych. 

16 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowv. 
8~---+--------+_--~----------------------------------------~41 

17 08.12.Z Wydobywanie Zwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu. 

18 08.92.Z Wydobywanie torfu. 42 8 
r---~~~------~--~~~------~~------------------------------~ 

19 22.29 .Z Produkcja pozostalych wyrob6w z tworzyw sztucznych. 


20 43 .21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych. 
 43 8 
21 33.14.Z 	 Naprawa i konserwacja urzqdzen elektrycznych. 4 4 8 
r-----r---------r-------~~--------------------------------------__6
22 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostalego sprzvtu i wyposaZenia. 

23 33.20.Z Instalowanie maszyn przemyslowych, sprzvtu i wyposaZenia. 45 8~ 



rc 
42 .21.Z24 

1 

- 43.29.Z25 

43.31.Z 
.

26 

43.32.Z27-
43.33.Z28-
43.34.Z29-
43 .39.Z30-

31 43.91.Z-
43.99.Z32-

,; 
. ~ ~ . I 1~ 
~.74.Z~i.\ 


~ 
'N~I 

Z34)/~ 1:.77.:' 
47.99.Ze. ~ 

36 49.41.Z-
37 68.20.Z 

I~ 

68.32.Z38 

77.12.Z39 

40 81.10.Z 

41 81.21.Z 

42 81.22.Z 

43 81.29.Z 

44 81.30.Z 

45 82.30.Z 

II 
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Roboty zwiqzane z budowq rurociqg6w przemyslowych i sieci 

rozdzielczych. 

Wykonywanie pozostalych instalacji budowlanych. 

Tynkowanie. 

Zakladanie stolarki budowlanej. 

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie scian. 

Malowanie i szklenie. 

Wykonywanie pozostalych rob6t budowlanych 

wykonczeniowych. 

Wykonywanie konstrukcji i pokryc dachowych. 

Pozostale specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. 

Sprzedaz hurtowa wyrob6w metalowych oraz sprzetu I 

dodatkowego wyposaZenia hydraulicznego i grzejnego. 

SprzedaZ hurtowa odpad6w i zlomu. 

Pozostala sprzedaZ detaliczna poza sieciq sklepowq, 

straganami i targowiskami. 

Transport drogowy towar6w. 

Wynajem I zarzqdzanie nieruchomosciami wlasnymi lub 

dzierzawionymi. 

Zarzqdzanie nieruchomosciami wykonywane na zlecenie. 

Wynajem i dzierzawa pozostalych pojazd6w samochodowych, z 

wylqczeniem motocykli. 

Dzialalnosc pomocnicza zwiqzana z utrzymaniem porzqdku w 

budynkach. 

Niespecjalistyczne sprzqtanie budynk6w I obiekt6w 

przemyslowych. 

Specjalistyczne sprzqtanie budynk6w I obiekt6w 

przemyslowych. 

Pozostale sprzqtanie. 

Dzialalnosc uslugowa zwiqzana z zagospodarowaniem teren6w 

zielonych. 

Dzialalnosc ZWlqzana z organizacjq targ6w, wystaw I 
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kongres6w. 69 
Pozostala dzialalnosc wymagajqca prowadzenia dzialalnosci 70 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

82.99.Z 

/'~ 

47 96.09.Z Pozostala . dzialalnosc uslugowa, gdzie indziej 72 2 
niesklasyfikowana. 73 2 

48 01.11.Z Uprawa zb6z, roslin strqczkowych 1 roslin oleistych na 74 2 
nasiona, z wylqczeniem ryZu. 

49 01.61.Z Dzialalnosc uslugowa wspomagajqca produkcj~ roslinnq. 75 3 
~----~--------~--------------------------------~--~--~~--~---
50 01.62.Z Dzialalnosc uslugowa wspomagajqca ch6w i hodowl~ zwierza,t 

gospodarskich. 76 3 
~----~--------~~~------~------------~------~--~-------------
51 01.63 .Z Dzialalnosc uslugowa nast~pujqca po zbiorach. 77 3 
52 01.64.Z Obr6bka nasion dla celow rozmna:iania roslin. / 7"tS;:-;;-.. 3 

(Y. (l ", ~ 
~ -	 ' n-a-,-z--wy----;l-q-c-Ze-n-;l:.:~, ~~5-3---+-0-2--.1-0-.-Z---+-:-G-o-s-p o-d~a-r-:-k-a-:l:-e-:-s-n-a-:i:-p-o-z-o-s-t-a-=-la----:d:-z-:-ia-:l:-a-:-ln-o-s-:-·c-=-'-:-le-s:-	 . :-:-~ '~ 

. '..... J ~< I\
pozyskiwania produkt6w lesnych. 	 . . 1) 7"'" 

,;.j ":7 

54 02 .20.Z 	 Pozyskiwanie drewna. ~. . ,80 4iV4 
\. ! _ / ~ 

55 02.40.Z Dzialalnosc uslugowa zwiqzana z lesnictwem. ~8~~ 

56 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb 

budownictwa, skal wapiennych, gipsu, kredy i lupk6w. 82 4 
57 08.99.Z Pozostale g6rnictwo wydobywanie, gdzie indziej 83 4 

niesklasyfikowane. 


58 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posilk6w i dan . 84 

~--~----------~---------------------------------------------------
59 16.23.Z 	 Produkcja pozostalych wyrob6w stolarskich i ciesielskich dla 


budownictwa. 85 

~--~----------~------:----:----~--------:--------:---::------------------------
60 16.24.Z Produkcja opakowan drewnianych. 


61 16.29 .Z Produkcja pozostalych wyrob6w z drewna; produkcja wyrob6w 


z korka, slomy i materia16w u:iywanych do wyplatania. 
 86 

62 18.12.Z Pozostale drukowanie. 


63 18.13.Z Dzialalnosc uslugowa zwiqzana z przygotowaniem do druku. 87 


64 23.61.Z Produkcja wyrob6w budowlanych z betonu. 


65 23.69.Z Produkcja pozostalych wyrob6w z betonu, gipsu i cementu. 
 88 

66 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich cz~sci. 


67 25.12 .Z Produkcja metalowych element6w stolarki budowlanej. 
 89 


68 25.61.Z Obr6bka metali i nakladanie powlok na metale. 




---

13 
~ 

25.62.2 Obr6bka mechaniczna element6w metalowych.69 
~ 
S CI Produkcja zamk6w i zawias6w. 


71 


25.72 .2 70 

25.91.2 Produkcja pojemnik6w metalowych. 


eJ 
 25.92.2 Produkcja opakowan z metali. 


73 


~ 72 

25.93.2 Produkcja wyrob6w z drutu, lancuch6w i spr(:Zyn. -na 25.99.2 Produkcja pozostalych gotowych wyrob6w metalowych, gdzie 

indziej niesklasyfikowana. 

74 

-
32.99.2 Produkcja pozostalych wyrob6w, gdzie indziej75-

~t niesklasyfikowana. 


76 
 33.11.2 Naprawa i konserwacja metalowych wyrob6w gotowych.-
77 33.12.2 Naprawa i konserwacja maszyn.-
7g;~ Naprawa 1 konserwacja urzqdzen elektronicznych 1~13.Z 

OJ,~ 
.~ 

optycznych.J .} ... ~--~ '1'\ .:<1 

7~', Naprawa i konserwacja pozostalego sprz(:tu transportowego. 

.~
;" 80 

f3. ~ 7.2 

./" 
-;j> Roboty zwiqzane z budowq most6w i tuneli.Ito/13 .2 

Roboty ZWlqzne z budowq pozostalych obiekt6w inZynierii8~Pf2.99.2~ 
eb lqdowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. 


82 
 43.13.2 Wykonanie wykop6w i wiercen geologicznych-inZynierskich.
;--; 
leJ 45.20.283 Konserwacja 1 naprawa pojazd6w samochodowych, z 

wlqczeniem motocykli.
1

46.13.284 Dzialalnosc agent6w zajmujqcych Sl(: sprzedaZq drewna 1Ira
materia16w budowlanych. 


85 
 46.15.2 Dzialalnosc agent6w zajmujqcych siv sprzedazq mebli,-
artyku16w gospodarstwa domowego 1 drobnych wyrob6w

-
w metalowych. 


86 
 46.18.2 Dzialalnosc agent6w specjalizujqcych Sl(: w sprzedaZ'y 
~ 

pozostalych okreslonych towar6w. 


87 
 46.19.2 Dzialalnosc agent6w zajmujqcych si(: sprzedaZq towar6w 
~ 

r6znego rodzaju. 
r-

88 46.61.2 Sprzedaz hurtowa maszyn 1 urzqdzen rolniczych oraz 
r--

dodatkowego wyposaZenia. 
r-

89 46.73.2 SprzedaZ hurtowa drewna, materia16w budowlanych 1 
r 

wyposaZenia sanitarnego. 

r-

I' 

w... ..
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90 46.90.Z SprzedaZ hurtowa niewyspecjalizowana. 

91 47.19.Z Pozostala sprzedaZ detaliczna prowadzona 

niewyspecjalizowanych sklepach. 

w 

92 47.52.Z SprzedaZ detaliczna drobnych wyrobow metalowych, 

szkla prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 

farb 1 

93 49.31.Z Transport lqdowy pasaZerski, miejski i podmiejski. 

94 49.32.Z Dzialalnosc taksowek osobowych. 

95 49.39.Z Pozostaly transport lqdowy pasaZerski, gdzie 

niesklasyfikowany. 

indziej 

96 49.42.Z Dzialalnosc uslugowa zwiqzana z przeprowadzkami. 

97 55.10.Z 
.,

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. . "" \ . . ~ 

98 55.20.Z Obiekty nodegowe turystyczne 1 m1ejSCa kr6tkot~~~~ '0: 
zakwaterowania. • 7 ,, ", ; 

99 55.30.Z Pola kempingowe (wla.czaja.c pola dla pojazd6w kemping~ 

i pola namiotowe. Iv' . 

100 56.10.A Restauracje i inne stale placowki gastronomiczne. 
-101 56.21.Z Przygotowywanie dostarczanie . . dla odbiorcow1 zywnosc1 

zewn~trznych (katering). 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

56.29.Z 

56.30.Z 

68.10.Z 

68.31.Z 

71.11.Z 

71.12.Z 

77.32.Z 

82.11.Z 

46.71.Z 

93.13.Z 

Pozostala uslugowa dzialalnosc gastronomiczna. 

Przygotowywanie i podawanie napojow. 

Kupno i sprzedaZ nieruchomosci na wlasny rachunek. 

Posrednictwo w obrocie nieruchomosciami. 

Dzialalnosc w zakresie architektury. 

Dzialalnosc w zakresie in:iynierii i zwiqzane z niq doradztwo 

techniczne. 

Wynajem i dzierzawa maszyn i urzqdzen budowlanych. 

Dzialalnosc uslugowa ZW1qzana z administracyjnq obsluga, 

biura. 

SprzedaZ hurtowa paliw i produktow pochodnych. 

Dzialalnosc obiektow sluzqcych poprawie kondycji fizycznej. 

zadani 

1. Kap 

dzieli 

500,OC 

2. Udz 

3. Kap 
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Gminy 

162/1 

~ 
, v 0 
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-2. Jezeh dla pOdj~C1a okreslonej dZ1alainosc1 ObOW1qzUjqCe przep1sy prawa Wszyst 

wymagajq 	koncesji lub zezwolen Spolka moze podjqc takq dzialalnosc po ich Gmine 
.uzyskan1u.-------------------------------------------------------------------------------------- lqcznej 
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zadania wlasne Gminy. ------- ------ ------------ -- ---------------- ------------------------ ---

§ 8. 

1. Kapital zakladowy Sp61ki wynosi 8.000,00 zl (osiem tysi<:cy zlotych) zlotych i 

dzieli si<: na 16 (szesnascie) r6wnych i niepodzielonych udzia16w 0 wartosci 

500,00 zl (pi<:eset zlotych) ka±dy. -----------------------------------------------------------

2. Udzialy mogq bye pokrywane wkladami pieni<:znymi i niepieni<:znymi. ----------

3. Kapital Zakladowy Sp61ki pokryty zostaje skladnikiem mienia jednostki 

ej samorza.dowej w postaci niezabudowanej dzialki gruntu stanowiqcej wlasnose 

Gminy Mala Wies, polozonej we wsi Chylin, oznaczonej w ewidencji grunt6w nr 

162/1 (sto szesedziesiqt dwa lamane przez jeden), 0 obszarze 0,9776 ha (dziewke 

tJs. siedemset siedemdziesiqt szese metr6w kwadratowych), obj<:tej ksi<:gq 
.V 0 

O tt wie~$ prowadzonq przez Sqd Rejonowy w Plocku VI Wydzial Ksiqg 

§ec';; ch Kw. nr PL1P/00095847/6, 0 wartosci ksi<:gowej 8.000,00 zl (osiem 

:.st:::::~-:-~~~~~~:-~~~::;:-~~~:~~~:~~~-~~~!~:-~:-~::~-~~~~~~~~~~~~~ 
zl (dziesi~e milion6w zlotych) w okresie do dnia 1 stycznia 2022 roku nie wymaga 

II zmiany umowy Sp61ki. -----------------------------------------------------------------------

5. Dochody Sp61ki nie mogq bye przeznaczone do podzialu pomi<:dzy Wsp61nik6w. 

Przeznacza si<: je w calosci na dzialalnose Sp61ki okreslonq w § 7 niniejszego aktu 

zaloZycielskiego oraz na tworzenie celowych funduszy i kapita16w. ------------------

6. R6znic<: mi<:dzy stanem funduszy zakladu budzetowego wg bilansu zamkni<:cia 

tego zakladu, a kapitalem zakladowym, 0 kt6rym mowa w ust. 1 przekazuje si<: 

na ka pital zapasowy. ------ ------ ----------------------- ---------------- ---------------------

§ 9. 

1. Udzialy Sq r6wne i niepodzielne.---------------------------------------------------------

2. Wsp6lnik moze miee wi<:cej niz jeden udzial.------------------------------------------

3.Udzialy mogq bye umarzane z zysku Sp61ki lub w drodze obnizenia kapitalu 

zakladowego. ----------------------------------------------------------------------------------

4. KaZdy udzial daje prawo jednego glosu.------------------------------------------------

§ 10. 

Wszystkie udzialy w kapitale zakladowym zostajq obj<:te przez jednego wsp61nika 

Gmin~ Mala Wies, w ilosci 16 (szesnascie) po 500 zl (pi~eset zlotych) ka±dy 0 

lqcznej wartosci 8.000 zl.(osiem tysi<:cy zlotych.) co stanowi 100 % kapitalu 

zakladowego. ----------------------------------------------------------------------------------
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§11. 

1. Udzialy mogEl, bye zastawiane i zbywane na zasadach okreslonych ponizej.------ dwukrot 

2. Zbycie lub zastawienie udzial6w przyslugujEl,cych Gminie Mala Wies nast~puje4. ObO\~ 

na podstawie uchwaly Rady Gminy Mala Wies podj~tej na podstawie ustawy 2wplacan 

dnia 08 marca 1990 r. 0 samorzEl,dzie gminy (Dz. U. z 2001 nr 142 poz.1591 ze 

zm.) -------------------- ----------------------------------- ------- ----------- ---- --------- ------ Organar 

3. Zbycie lub zastawienie udzial6w przyslugujEl,cych innemu Wsp6lnikowi, nii 1. Zgrorr 

okreslony w ust. 2, nast~puje na podstawie zgody Zgromadzenia Wsp6lnik6w, 22. Rada 

zachowaniem postanowien ponizszych ---------------------------------------------------- 3 Z . . a~~ 

4. W przypadku, zbycia udzial6w pozostali wsp6lnicy maja prawo pierwszenstwa 

zakupu przeznaczonych do zbycia udzial6w. W pierwszej kolejnosci prawo Zgromac 

pierwszenstwa moze w terminie 30 dni wykonae Gmina Mala Wies W zakr~st<1-, w" W zg 
<,0 

jakim Gmina Mala Wies nie skorzystala z prawa pierwokupu, mog :.~~go~:l orne 
"",... 

skorzystae w terminie dalszych 30 dni pozostali Wsp6lnicy proporcj ~g .~ . p~lln'o 
, /, ~ 

~os: p::::::~~ ~:~~:~:; -~:~~:--~:::::~:~~--:~~~:I~--~~:~~~--~: -~ev ie~::' 

stanowiEl,cej ich r6wnowartose bilansowEl,. ------------------------------------------------- uplywie 

6. Zgromadzenie Wsp6lnik6w odmawiajEl,c zgody na zbycie udzia16w musi w5. Zgron 

terminie kolejnych 30 dni wskazae nabywc~ udzial6w po cenie zEl,danej prze2 Rady Na 

z bywajEl,cego. --------------------------------------------- -------------- -,---------- -------------- UednEl, 'd 

7. Jezeli zaden ze Wsp6lnik6w nie skorzysta z prawa pierwszenstwa aod ilosci 

Zgromadzenie Wsp6lnik6w nie wskaZe nabywcy lub nabywca w ciEl,gu 14 dni od zwolane 

wyznaczenia przez Zgromadzenie Wsp6lnik6w nie nab~dzie udzial6w, udzial} zEl,dania. 

zbywane SEl, bez ograniczen. -----------------------------------------------------------------

8. Zbycie udzial6w oraz ich zastawienie dokonywane jest w formie pisemnej 2Zgromad 

podpisami notarialnie poswiadczonymi.---------------------------------------------------

§ 12. Przedmi( 
1. Kapital zakladowy Sp6lki moze bye podwyzszony w drodze Uchwaly 1) R 

Zgromadzenia Wsp6lnik6w, kt6ra okresli wysokose spos6b obj~cia d 
podwyzszonego kapitalu. ------ ----------------- --- --------------------------- ------- -------- o 
2. Nowe udzialy zwiqzane z podwyzszeniem kapitalu zakladowego mogEl, bye 2) I 
pokryte przez dotychczasowych Wsp6lnik6w wplatami pieni~znymi i wkladami 3) L 
niepieni~znymi j aportem rzeczowymj, alba wklad6w pieni~znych i niepieni~znych o 
razem. ----------------------------------------------------------------------------------------- 4) U 
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3. Wsp61nicy mogq bye zobowia.zani do dokonywania doplat w wysokosci 

dwukrotnej wartosci nominalnej udzial6w przez nich posiadanych. ----------------

LJe 4. Obowia.zek wniesienia doplat, ich wysokosc i terminy, w jakich majq zostac 

z wplacane zostanq okreslone uchwalq Zgromadzenia Wsp61nik6w. -------------------
ze § 13. 

Organami S p6lki Sq: --------------------------- ---------- -------------------------------------
liz 1. Zgromadzenie Wsp61nik6w. --- ------------------------------------ -------------- ----------

Z 2. Rada Nadzorcza. ----------------------------------------------------------------------------

3. Zarzqd Sp6lki. ---------- ----- ---------------------------------------- --------------- --------
wa § 14. 

710 Zgromadzenie Wsp61nik6w jest najwyzszq wladzq i organem stanowiqcym Sp6lki.

d W zgromadzeniu Wsp61nik6w uczestniczq Wsp61nicy osobiscie lub przez 
. I . 

Jg,<r1 omocnika. --------------------------------------------------------------------------------
. .," \ . .. 

, . Pel'norriocnictwo powinno bye pod rygorem niewaznosci udzielane na pismie.--
t:f . 

't romadzenie Wsp61nik6w odbywa posiedzenie zwyczajne i nadzwyczajne. ----
, . f) 

e ~~. Zgromadzenie zwyczajne powinno odbye si~ w ciqgu szesciu miesi~cy po ~ 
uplywie kazdego roku obrotowego.---------------------------------------------------------

w 5. Zgromadzenia nadzwyczajne zwoluje si~ w miar~ potrzeb z inicjatywy Zarzqdu, 
!pZ 

Rady Nadzorczej lub na wniosek wsp61nik6w reprezentujqcych przynajmniej 1/10r-' 

Uednqdziesiqtq) cz~se kapitalu zakladowego oraz Gminy Mala Wies nie zaleznie 

a od ilosci posiadanych udzial6w. W takim przypadku Zgromadzenie powinno bye 

d zwolane w terminie dw6ch tygodni od dnia zgloszenia zarzqdowi w tej sprawie 

ly iqdania. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 15. 

z Zgromadzenia wsp61nik6w b~dq odbywaly si~ w Malej Wsi.----------------------------

§ 16. 

Przedmiotem Zgromadzenia Wsp61nik6w Sq sprawy dotyczqce:-----------------------

1) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzqdu i Rady Nadzorczej z 
:ia dzialalnosci Sp6lki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok 

obrotowy, -----------------------------------------------------------------------------

2) Dyspozycji zysk6w na rozw6j dzialalnosci Sp6lki oraz pokrycia strat. -------

3) Udzielenia czlonkom organ6w Sp6lki absolutorium z wykonania przez nich 

o bowia.zk6w, ----------------------7,-- - - -- - - - - - - -- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - --
/ 

4) Ustalenia rocznego i wieloletniego planu dzialalnosci,-------------------------



18 


5) Powolywanie i odwolywanie czlonk6w Rady Nadzorczej,-----------------------. 3. ZgrOI 

6) Ustalania zasad wynagradzania czlonk6w Rady Nadzorczej.------------------· na nim 

7) Zatwierdzenie regulaminu dzialania Rady Nadzorczej. ------------------------·4. Nast 

8) Przyznawanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarzqdu Sp61ki.-------------------· (cztery I 

9) Uchwalania doplat.------------------------------------------------------------------  _ Uchw~ 

10) Podwyzszania kapitalu zakladowego,---------------------------------------------- _ Uchw. 

11) Zmiany umowy Sp61ki,--------------------------------------------------------------- wartosc 

12) Nabycia i zbycia nieruchomosci, ui;ytkowania wieczystego, lub udzialu w _ UChWl 

13) 	Zawarcie 


przewidujqcej zarzqdzanie 


14) 


15) Podejmowanie uchwal w sprawie zbycia, dzierzawy przedsi~bio'i-stwa...' 


Sp61ki lub cz~sci przedsi~biorstwa oraz ustanowienie na nim prawa 

ui;ytkowania, a takZe nabywania lub obciq,Zania udzial6w w innych I. Rad~ 

podmiotach gospodarczych. -------------------------------------------------------- 2. Akte 

16) Tworzenie i likwidacja oddzia16w Sp61ki ----------------------------------------. n~~p 

17) Uchwalanie rocznych plan6w ekonomiczno-finansowych Sp61ki oraz _ Wikto 

tworzenie i przeznaczanie funduszy Sp61ki. -------------------------------------- _ Alber1 

18) Powolywanie rewidenta ksi~gowego do weryfikacji sprawozdania _ Wlod: 

finansowego Sp61ki, jezeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada 3. Kad( 

Nadzorcza. ----------------- ------------------------------------ --------- --------------- 4. Czlo: 

19) Podejmowanie uchwal w innych sprawach, zastrzezonych dla 5. Zas 

Zgromadzenia Wsp61nik6w przez postanowienia niniejszej umowy lub Wsp61r 

kodeksu sp61ek handlowych. ----------------------------------------------------- 

20) Zaciqganie zobowiqzan finansowych powyzej 150.000 z1. (sto pi~cdziesia.t 1. Rad 

tysi~cy zlotych). ------------------------------------ ---------------------------------- wszystl 

21) Inne okreslone kodeksem sp61ek handlowych ----------------------------------- Z d . arZq 
§ 17. 2. Mar 

Uchwaly Wsp6lnik6w zapadajq na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w ----------------------- W '1 . 	 spo r 

1. Uchwaly Wsp6lnik6w zapadajq zwyklq wi~kszosciq glos6w oddanych, chyba ze ostatni 

niniejsza umowa lub przepisy prawa wymagajq surowszej wi~kszosci.--------------- 3. Czlo 

2. Przy podejmowaniu uchwaly na kaZdy udzial przypadajeden glos. --------------- 4. Czlc 



w 

~__-"'A/~ tlzenie Wsp6lnik6w jest uprawnione do tworzenia celowych funduszy 

h 
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3. Zgromadzenie Wsp6lnik6w jest wazne bez wzglvdu na liczbv reprezentowanych 

na nim udzia16w, chyba ze przepisy prawa stanowia. inaczej. -------------------------

4. Nastvpuja.ce uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w zapadaj a. wivkszoscia. 4/5 

(cztery pia.tych) oddanych glos6w: ---------------------------------------------------------

- Uchwala dotycza.ca rocznego planu ekonomiczno-finansowego Sp61ki.------------

- Uchwala dotycza.ca zacia.gania pOZyczek lub udzielania porvczen przez Sp61kv 0 

wartosci przekraczaja.cej 100% kapitalu zakladowego.------- ---------------------------

_ Uchwaly dotycza.ce zmiany umowy sp6lki. ---------------------------------------------

- Uchwala dotycza.ca tworzenia i przeznaczenia funduszy celowych. ----------------

t~ ¥~wala dotycza.ca przysta.pienia do nowych sp61ek. ---------------------------------

<th~ala dotycza.ca umarzania udzia16w. -----------------------------------------------
\N_\ 

f ) • § 18. 

1 'c:,t 
c. '~ Ita16w z zysku Sp61ki oraz innych zr6del.---------------------------------------------

§ 19. 

1. Rada Nadzorcza sklada siv z trzech os6b. --------------------------------------------

2. Aktem niniejszym powoluje siv pierwsza. Radv Nadzorcza. Sp61ki w 

nastvpu ja.cym skladzie: ---- ------------- ------------- ----------- -------------------- ---------

_ Wiktor Szmulewicz pelnia.cy funkcjv Przewodnicza.cego Rady Nadzorczej.--------

- Albert Kolodziejski - czlonek Rady Nadzorczej----------------------------------------

_Wlodzimierz Klimczewski - czlonek Rady Nadzorczej--------------------------------

3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-------------------------------------

4. Czlonkowie Rady Nadzorczej wykonuja. swoje prawa i obowia.zki osobiscie . -----

5. Zasady wynagradzania Czlonk6w Rady Nadzorczej okresla Zgromadzenie 
Wsp6lnik6w. ___________________________________________________________________________________ 

§ 20. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje staly, og6lny nadz6r nad dzialalnoscia. Sp61ki we 

wszystkich dziedzinach jej dzialalnosci Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania 

Zarza.dowi wia.Za.cych polecen dotycza.cych prowadzenia spraw Sp6lki.--------------

2. Mandaty czlonk6w Rady Nadzorczej wygasaja. z dniem odbycia Zgromadzenia 

Wsp6lnik6w, zatwierdzaja.cego sprawozdanie, bilans i rachunek zysk6w i strat za 

ostatni rok ich urzvdowania. ---------------------------------------------------------------

3. Czlonk6w Rady Nadzorczej powoluje i odwoluje Zgromadzenie Wsp6lnik6w. ---

4. Czlonkowie Rady Nadzorczej, reprezentuja.cy w sp6lce Gminv Mala Wies sa. 

http:reprezentuja.cy
http:pelnia.cy
http:dotycza.ca
http:dotycza.ca
http:dotycza.ca
http:dotycza.ce
http:dotycza.ca
http:dotycza.ca
http:Nastvpuja.ce
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powolywani sposrod osob, ktore zloZyly egzarnm w trybie przewidzianyrn W rownow 

przepisach 0 kornercjalizacji i prywatyzacji. ----------------------------------------------- 1) wyrru 

5. PrzewodniczC\cego Rady Nadzorczej wybiera Zgrornadzenie Wspolnikow. --------- spolce,

§21. I) opinic 
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najrnniej 3 razy w roku w siedzibie k) sklc 

Spolki. ------------------------------------------------------------------------------------------- dzialaln 

2. Posiedzenie Rady zwoluje jej przewodniczC\cy. ----------------------------------------- 1) zatwie 

3. PrzewodniczC\cy Rady Nadzorczej rna obowiqzek zwolac posiedzenie Rady 

Nadzorczej na wniosek ZarzC\du lub co najrnniej dwoch czlonkow Rady l.W cell 

Nadzorcze i . Posiedzenie takie winno odbyc si~ w ci!'luu czternastu dni od chwili 
J '-'b dokurne 

Szczegolne uprawnienia i obowiqzki Rady Nadzorczej:---------------------------- _1-". __ . 
'J ~ zorc 

a) ocena sprawozdan ZarzC\du z dzialalnosci Spolki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegly rok obrotowy, w zakresie ich zgodnosci z ksi~garni i 1. Zarzc 
dokurnentarni, jak i ze stanern faktycznyrn,----------------------------------------------- ZarzC\d1. 

b) ocena wnioskow ZarzC\du dotyczC\cych dyspozycji zysku albo pokrycia straty,--- 2. Akte 

c) skladanie Zgrornadzeniu Wspolnikow corocznego pisernnego sprawozdania 2 skladzie 

wynikow oceny, 0 ktorej rnowa w pkt a i b,----------------------------------------------- 
- Maciej 

d)powolanie i odwolanie czlonkow ZarzC\du Spolki,--------------------------------------- _ Monik 

e) zatwierdzenie regularninu czlonkorn ZarzC\du Spolki, -------------------------------- 3. Czlon 

f) przyznawanie wynagrodzen czlonkorn ZarzC\du Spolki, ------------------------------- 4. Kadel 

g) stawianie wniosku na Zgrornadzeniu Wspolnikow 0 udzielenie ZarzC\dowi Spolki 5 P . reze 
a bsolu toriurn ---------------------------------------------------------------------------------, 6. fuw 
h) zawieszenie w czynnosciach z wainych powodow poszczegolnych lub . kwnlOse 
wszystkich czlonkow ZarzC\du, --------------------------------------------------------------- 7. Zasa 

i) delegowanie czlonka lub czlonkow Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania C 1 kz on 0 

czynnosci ZarzC\du Spolki w razie odwolania lub zawieszenia calego ZarzC\du lub 8 Z . arZq 
gdy ZarzC\d z innych powodow nie rnoze dzialac,----------------------------------------- 

j) wybor podrniotu przeprowadzajC\cego badanie sprawozdania finansowego Sp61ki 1 Z . arZq 
za ubiegly rok obrotowy --------------------------------------------------------------------- , starann~ 

k)wyraienie zgody na zaciqgni~cie przez ZarzC\d Spolki zobowiqzan 0 przepis6 
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r6wnowartosci przekraczajqcej 50.000.00zl----------------------------------------------- 

1) wyra.zenie zgody na przystqpienie do Sp6lki, lub nabycie udzial6w w innej 

sp6Ice,------------------------------------------------------------------------------------------ 

I) opiniowanie rocznych i wieloletnich plan6w dzialalnosd Sp6Iki,------------------- 
e 	 k) skladanie Zgromadzeniu Wsp6lnik6w rocznych sprawozdan ze swojej 

dzialalnosci, -----------------------------------------------------------------------------------

1) zatwierdzanie Regulaminu Zarzqdu oraz Regulaminu Organizacyjnego Sp6Iki.-- 
y § 23. 

Y l.W celu wykonywania swoich obowiqzk6w Rada Nadzorcza moze badac wszystkie 
li dokumenty Sp6lki, zqdac od Zarzqdu i pracownik6w sprawozdan i wyjasnien oraz 

I konywac rewizji stanu majqtku Spolki.------------------------------------------------- 
o 	 :, 

{/f 	 , ~Rada Nadzorcza podejmuje uchwaly, jesli na posiedzeniu jest obecna co 

2
"\'~: ~ej polowa jej czlonk6w, a wszyscy czlonkowie zostali zaproszeni.------------- 

przypadku r6wnosci glos6w decyduje glos przewodniczqcego Rady 

~~zorczej. ------------------------------------------------------------------------------------ 
a 	 § 24. 
i 

1. Zarzqd Sp6lki sklada si~ z jednego lub wi~kszej liczby czlonk6w, w tym Prezesa 

Zarzqdu. --------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aktem niniejszym powoluje si~ pierwszy Zarzqd Sp6lki w nast~pujqcym 

skladzie:---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Maciej Wozniak pelniqcy funkcj~ Prezesa Zarzqdu,----------------------------------- 

- Monika Marcinkiewicz pelniqca funkcj~ Gl6wnej Ksi~gowej - czlonek Zarzqdu.-

3. Czlonkowie Zarzqdu powolywani i odwolywani Sq przez Rad~ Nadzorczq.-------- 

4. Kadencja Pierwszego Zarzqdu trwa 3 lata, nastepne 4 lata.. ------------------------ 
1 5. Prezesa Zarzqdu Powoluje i odwoluje Rada Nadzorcza. ----------------------------- 

6. Pozostalych Czlonk6w Zarzqdu powoluje i odwoluje Rada Nadzorcza na 

wniosek Prezesa Zarzqdu. ------------------------------------------------------------------- 

7. Zasady zatrudniania i wynagradzania Prezesa Zarzqdu oraz poszczeg6lnych 

Czlonk6w Zarzqdu okresla Rada Nadzorcza. --------------------------------------------- 

8. Zarzqd Sp6lki moze ustanowic prokurent6w. ----------------------------------------- 

§ 25. 

1. Zarzqd zarzqdza majqtkiem i sprawami sp6lki spelniajqc swoje obowiqzki ze 

starannosciq wymaganq w obrode gospodarczym przy scislym przestrzeganiu 

przepis6w prawa oraz aktu zaloZycielskiego spolki, uchwal i regulamin6w 
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powzi~tych zgodnie z aktem zaloZycielskim przez Zgromadzenie Wsp61nik6w i 

Rad~ Nadzorczq. ---------- ----------- ---------------------- -------------- ------- ------ --------

2. Zarzqd zarzqdza Sp61kq i reprezentuje Sp61k~ przed wszelkimi wladzami i 

urz~dami oraz wobec os6b prawnych 1 fizycznych we wszelkich sprawach nie 

zastrzezonych dla Rady Nadzorczej 1 Zgromadzenia Wsp61nik6w na mocy 

przepis6w Kodeksu Sp61ek Handlowych lub postanowieiJ. niniejszej umowy.-------

3. Do reprezentowania Sp61ki upowaZniony jest kaZdy czlonek Zarzqdu 

samodzielnie.----------------------------------------------------------------------------------

4. Szczeg610wy tryb dzialalnia Zarzqdu okresla regulamin, uchwalony przez 

Zarzqd, a zatwierdzony przez Rad~ Nadzorczq.-------------------------------------------

5. Skladanie przez Zarzqd oswiadczenia woli do kwoty 50 OOO,OOzl nie 

zgody Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------- -h~....+,~~:;!>iT•.;,.j 

§ 26. ·f 
1.Zarzqd podejmuje uchwaly zwyklq wi~kszosciq glosow. -------------------

2. W przypadku r6wnosci glos6w decyduje glos Prezesa Zarzqdu. ------------------':.. 

§ 27. 

1. Sp61ka prowadzi rachunkowosc zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. ---------

2. Rokiem obrotowym Sp61ki jest rok kalendarzowy. -----------------------------------

§ 28. 

1. Sp61ka tworzy kapital zapasowy oraz tworzy mne kapitaly i fundusze w 

przypadkach, gdy przepisy prawa tego wymagajq. --------------------------------------- , 

2. Na podstawie uchwaly Zgromadzenia Wsp61nik6w Sp61ka moze tworzyc 

kapitaly i fundusze, kt6rych utworzenie nie jest w swietle obowiqzujqcych 

przepis6w 0bowiqzkowe. ----- ------------------------ --------------------- ------ ------------

§ 29. 

1. W przypadku likwidacji, stosownie, do art. 286 Kodeksu Sp61ek Handlowych 

majqtek Spolki dzieli si~ pomi~dzy wsp61nik6w stosownie do ich udzia16w, z tym, 

ze wsp61nicy inni niz Gmina Mala Wies otrzymujq wylqcznie srodki pieni~zne.-----

2. Co najmniej dw6ch wsp61nik6w reprezentujqcych wi~cej niz polow~ kapitalu 

zakladowego mogq wystqpic z waZnych przyczyn dotyczqcych danego Wspolnika z 

pow6dztwem 0 jego wylqczenie. ------------------------------------------------------------

§ 30. 

1. OgloszeiJ. wymaganych przez prawo Sp61ka dokonuje w spos6b przewidziany 

prawem.----------------------------------------------------------------------------------------
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2. KaZde ogloszenie Spolki powinno bye ponadto WYWleszone w siedzibie 

przedsi~biorstwa Spolki w miejscu dost~pnym dla wszystkich pracownikow oraz 

przeslane do Gminy Mala Wies. -------------------- ----------------------------------------

3. Zarza,d Spolki zobowia.zany jest kaidorazowo, w terminie czterech tygodni od 

dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sqdowego zmian w umowie Spolki, 

przygotowae jednolity tekst umowy i przeslae ujednolicony tekst do Gminy Mala 

Wies. 

§31. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem majq zastosowanie przepisy 

kodeksu spolek handlowych oraz innych obowiqzujqcych aktow prawnych.-------

Pierwszy rok obrotowy zaczyna sie z dniem rejestracji Spolki, a konczy si~ 31 

~nia 2012 roku." -------------------------------------------------------------------------

J § V. Wypisy tego aktu mogq bye wydawane Spolce i Wspolnikom w 

olnej ilosci.--------------------------------------------------------------------------------

§ VI. Koszty sporzqdzenia tego aktu ponosi Gmina Mala Wies. ---------------

§ VII Pobrano: --- ---------- -------- ---------------------------------------- ------------

- 200,00 zl na podstawie § 16 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 

czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 

148, poz. 1564 z poin. zm.); -----------------------------------------------------------------

podatelt: ---------------------------------------------------------------------------------------

- 46,00 zl tj. 23 % od kwoty 200,00 zl na podstawie art. 146 a pkt 1 w zwia.zku z 

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 0 podatku od towarow i uslug 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z ze zm.). ----------------------

Powyzsze oplaty nie obejmujq kosztow wypisow z tego aktu, ktore wraz z 

podstawq prawnq ich pobrania zostanq podane na kaidym z wypisow.-------------

Altt ten zostal odczytany, przyj~ty i podpisany. -----------------------------

Na oryginale aktu wlasciwe podpisy . --------------------------------------------------------------------

Repertorium A nr J S 3 /2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------
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