
ZOFIA BALDOWSKA 
Notariusz w Plocku 

ul. Malachowskiego 4 
09-404 Plock 

tel.(024) 262-24-55 WYPI ' 

Repertorium A- 5G20 12011 

AKT NOTARIALNY 
Dnia dwudziestego dziewiqtego listopada roku dwa tysiqce jedenastego 129.11.20111 
przede mnq notariuszem Zofiq Baldowskq w mojej Kancelarii w Plocku przy ulicy 
Malachowskiego 4 stawil si~ : ----------------------------------------------------------------

Andrzej BARCINSKI, syn Tadeusza i Ewy, 
lPesel 61060214374/, zamieszkaly we wsi Perki nr 49, gminie Mala 
Wies 09-460, powiecie plockim, woj.mazowieckim - dzialajqcy jako 
Wojt Gminy Mala Wies, zgodnie przedlozonym zaswiadczeniem 
Gminnej Komisji Wyborczej w Malej Wsi z dnia 8 grudnia 2010 roku 
o wyborze W ojta Gminy oraz wyciqgiem z protokolu nr II 120 1 0 Rady 
Gminy w Malej Wsi z dnia 10 grudnia 2010 roku, !NIP Gminy 774
189-66-5 41, --------------------------------------------------------------------
adres dla dor~czen: Mala Wies 09-460, ulica Kochanowskiego 1.------

Tozsamosc stawajqcego notariusz ustalila na podstawie okazanego dowodu 
osobistego ACG 35113 7 waznego do dnia 23.04.20 13r.--------------------------------

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONi\ 

ODPOWIEDZIALNOSCIi\ 


§1. 

Stawajqcy Wojt Gminy Mala Wies oswiadczyl, ze reprezentowana przez niego 

Gmina Mala Wies zawi'tZuje jednoosobowq Spolk~ Gminy Mala Wies jako spolk~ z 

ograniczon~ odpowiedzialnosciq 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 poin. zm.), ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000r Kodeksu Spolek 

Handlowego (Dz.U. Nr 94, poz 1037 z poin. zm) oraz uchwaly Rady Gminy Mala 

Wies nr 29NII/20 11 z dnia 31 maja 2011 w sprawie utworzenia jednoosobowej 
spolki z ogramczonq odpowiedzialnosciq pod naZWq: "Zaklad Gospodarki 

~ 

I 
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§2. 
Sp6lka prowadzona b~dzie pod firm'l "Zaklad Gospodarki Komunalnej 
Mieszkaniowej Sp6lka z ograniczon'l odpowiedzialnosci'l w Malej Wsi". ------

9 

§3. 
S iedzi b'l S p6lki j est Mala Wies. -------------------------------------------------------------

§4. 
Sp6lka zostaje zawarta na czas nieoznaczony. ---------------------------------------------

§5. 
Sp6lka b~dzie dzialac na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. - . 

§6. 
Sp6lka moze posiadac zaklady produkcyjne, uslugowe, handlowe, tworzyc oddziary, 
przedstawicielstwa i filie, a takZe uczestniczyc w innych sp6lkach i organizacjach 
gospodarczych - w kraju i zagranic'l. -------------------------------------------------------

§7. 
1. Przedmi otem dzialalnosc i S p6lki j est: -----------------------------------------------------

Podklasa 
6.00.Z 
7.00.Z 
3.22.Z 

8.11.Z 
8.12.Z 
8.21.Z 
8.22.Z rzetwarzanie i unieszkodliwianie od£ad6w niebez ch. 

38.32.Z Odz sk surowc6w z material6w se re owanJ'ch. 
~------------~ 

38.31.Z emontaZ wyrob6w zuzytych. 
10 9.00.Z zialalnosc zwi'lzana z rekultywacj'l i pozostala dzialalnosc 
,__t--_ ___t-sl---'ugowa zwi'lzana z os odark'l0d adami. 
11 

12 

13 
14 
15 

1.10.Z 

1.20.Z 

2.l1.Z 
2.91.Z 
3.l1.Z 

ealizacja projekt6w budowlanych zwi'lzanych ze wznoszeniem 
ud nk6w. 

13. 
8. 
8. 
2. 
3. 
3. 
3. 
3. 

1-------+ 

81. 

81.: 

81.: 
81.: 
81.: 

82.: 
82.~ 



. 
I 
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16 ~3.12. Z tprzygotowanie terenu pod budow~. 

17 08.12.Z rwydobywanie zwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu. 

18 08.92.Z rwydobywanie torfu. 

19 22.29.Z tprodukcja pozostalych wyrobow z tworzyw sztucznych. 

~O 43.21.Z twykonywanie instalacj i elektrycznych. 


1 33.14.Z !Naprawa i konserwacj_a urzq,dzen elektrycznych. 
p2 ~3 . 19.Z tNaprawa i konserwacja pozostalego sprz~tu i wyposazenia. 
Q3 33.20.Z ~nstalowanie maszyn przemyslowych, sprz~tu i wyposazenia. 
74 	 42.21.Z tRoboty zwi'l.zane z budow'l. rurocictgow przemyslowych i sieci 

ozdzielczychr;-~~/' 
i 5-.," ~~.29.Z Wykonywanie pozostalych instalacji budowlanych. 

{:J .31.Z 	 lI'ynkowanie.6<~\ 
:f!" I 4J.p .32.Z lZakladanie stolarki budowlanej . 
~: 93 ·33.Z tposadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie scian. 

. . 9../43.34.Z lMalowanie i szklenie. 
{) 43.39.Z rwykonywanie pozostalych robot budowlanych wykonczeniowych. 

" r 

1 43 .91.Z K\'ykonywanie konstrukcji i pokryc dachowych. 

~2 43.99.Z 
 Pozostale specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie 

sklasyfikowane. 
33 fl6.74.Z Sprzedaz hurtowa wyrobow metalowych oraz sprz~tu i 

dodatkowego wyposazenia hydraulicznego i grzejnego 
4 ~6.77.Z Sprzedaz hurtowa odpadow i zlomu. 

35 ~7.99.Z Pozostala sprzedaz detaliczna poza sieci'l. sklepowq, straganami i 
argowiskami. 

6 L!.9.41.Z Transport drogowy towarow. 
~ 7 68.20.Z Wynajem i zarzq,dzanie nieruchomosciami wlasnymi lub 

dzierzawionymi. 
88 68.32.Z lZarzq,dzanie nieruchomosciami wykonywane na zlecenie. 

77.12.Z 	 Wynajem i dzierzawa pozostalych pojazdow samochodowych, z 
wylqczeniem motocykli. 


f10 


~9 

81.10.Z Dzialalnosc pomocnicza zwiq,zana z utrzymaniem porz'l.dku w 
budynkach. 

81.21.Z 	 Niespecjalistyczne sprzq,tanie budynk6w i obiektow 
przemyslowych. 

~ 1 

81.22.Z 	 Specjalistyczne sprzq,tanie bud.xnk6w i obiektow przemyslowych. ~2 
81.29.Z 	 Pozostale sprzq,tanie. ~3 
81.30.Z 	 Dzialalnosc uslugowa zwiq,zana z zagospodarowaniem terenow 

'L.ielonych. 
~4 

1t5 82.30.Z 	 Dzialalnosc zwiq,zana z organizacjq, targow, wystaw i kongresow. 
82.99.Z 	 Pozostala dzialalnosc wymagajq,ca prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 
7 ~6.09.Z Pozostala dzialalnosc uslugowa gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

~8 

~6 

01.11.Z Uprawa zboz, roslin str'l.czkowych i roslin oleistych na nasiona, z 
wyl'l.czeniem ryzu. 

I' 



j 

01.61.Z 	 bzialalnosc uslugowa wspomagaj'tea produkei ~ roslinn~~9 
50 
 01.62.Z 	 pzialalnosc uslugowa wspomagajqca ch6w i hodowl~ zwierzqt 

gospodarskich 
01.63.Z Dzialalnosc uslugowa nast~puj£l.ca po zbiorach 


52 

~ 1 

01.64.Z Obr6bka nasion dla ce16w rozmnazania roslin 

53 
 02.10.Z 	 KJospodarka leSna i pozostala dzialalnosc lesna, z wyl£l.czeniem 

pozyskiwania produkt6w lesnych. 

54 02.20.Z lPozyskiwanie drewna. 

55 
 02.40.Z iOzialalnosc uslugowa zwi'lzana z lesnictwem. 

56 
 08.11.Z 	 lWydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb 

Ibudownictwa, sklad wapiennych, gipsu, kredy i lupk6w. 

57 
 08.99.Z 	 f ozostale g6mictwo i wydobywanie, gdzie indziej 

~iesklasyfikowane. 

58 
 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posilk6w i dan. 

59 
 16.23.Z 	 Produkcja pozostalych wyrob6w stolarskich i ciesielskich dla 

budownictwa. 

60 
 16.24.Z Produkcja opakowan drewnianych. 

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

korka, slomy i material6w uzywanych do wyplatania. 

62 
 18.12.Z iPozostale drukowanie. 

63 
 18.13.Z tozialalnosc uslugowa zwi£l.zana z przygotowaniem do druku. 

64 ~3 .61.Z frodukcja wyrob6w budowlanych z betonu. 

65 
 23.69.Z frodukcja p_ozostalych~rob6w z betonu, gipsu i cementu. 

66 
 5.11.Z iProdukcja konstrukcji metalowych i ich cz~sci 

67 
 25.12.Z IProdukcja metalowych element6w stolarki budowlanej. 
68 i25.61.Z pbr6bka metali i nakladanie 2owlok na metale. 
69 125.62.Z pbr6bka mechaniczna element6w metalowych. 
70 25.72.Z Produkcja zamk6w i zawias6w. 
71 25.91.Z Produkcja pojemnik6w metalowych. 
72 25.92.Z Produkcja opakowan z metali. 

3 
 5.93.Z iProdukcja z wyrob6w drutu, lancuch6w i spr~zyn. 
74 25.99.Z Produkcja pozostalych gotowych wyrob6w metalowych, gdzie 

indziej niesklasyfikowana. 
75 	 32.99.Z Produkcja 2ozostalych wyrob6w, gdzie indziej niesklasyfikowana. 


6 
 3.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrob6w gotowych. 
j17 3.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn. 


8 
 3.13.Z Naprawa i konserwacja urz£l.dzen elektronicznych i optycznych. 

79 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostalego sprz~tu transportowego. 

80 
 42.13.Z Roboty zwiqzane z budow'lmost6w i tuneli. 
i81 42.99.Z ~oboty zwi£l.zne z budow£l.pozostalych obiekt6w iuzynierii 

.£l.dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
82 ~3.13.Z lWykonanie wykop6w i wiercen geologicznych-inz~nierskich.
[83-1--. 

~5.20.Z lKonserwacja i naprawa pojazd6w samochodowych, z wyl£l.czeniem 

l Imotocykli. 

96 
97 5 

98 5 
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100 5 

101 5 


102 5 


103 15 

104 6 

105 6 

106 7 
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http:nast~puj�l.ca


o .~ 
~ 

• 

,

84 ~6.l3.Z IDzialalnosc agentow zajmuj£tcych si~ sprzedaz£t drewna i 
I ~ateria16w budowlanych. 
85 Ll6.15.Z bzialalnosc agentow zajmuj£tcych si~ sprzedaz£t mebli, artykulow 
I gospodarstwa domowego i drobnych wyrobow metalowych. 
86 46.l8.Z Dzialalnosc agentow specjalizuj£tcych si~ w sprzedazy pozostalych 

okreslonych towarow. 
~7 46.l9.Z IDzialalnosc agentow zajmuj£tcych si~ sprzedaz£t towarow roznego 
; rodzaju.i 

88 r6 . 61.Z Sprzedaz hurtowa maszyn i urzqdzen rolniczych oraz 
I dodatkowego . ~osazenia.-

~ 89 ~·""6.73.Z Sprzedaz hurtowa drewna, materialow budowlanych i '\:ri wyposazenia sanitarnego. 
~iQ ' .ltt\.90.Z S~rzedaz hurtowa niewyspecjalizowana. 
~ -",: I !4'1 19 Z Pozostala sprzedaz detaliczna prowadzona w 

."~\j . /,Tl ' . niewyspecjalizowanych sklepach. 

r-VLl7.52.Z Sprzedaz detaliczna drobnych wyrobow metalowych, farb i szkla 
tprowadzona w ~sjJecjalizowanych sklepach.

I 

~3 9.31.Z ITransport l£tdowy pasazerski, miejski i podmiejski. 
94 9.32.Z IDzialalnosc taksowek osobo~ch. 
,95 49.39.Z rrozostaly transport l£tdowy pasazerski, gdzie indziej 
j 

Iniesklasyfikowany.I 

~6 9.42.Z IDzialalnosc uslugowa zwi£tzana z przeprowadzkami. 
97 55.l0.Z lHotele i 12odobne obiekty zakwaterowania. 
98 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krotkotrwalego 

I izakwaterowania. 
f9 55.30.Z lPola kempingowe (whtczajqc pola dla pojazdow kempingowych) i 

I tpola namiotowe. 
100 56.10.A tRestauracje i inne stale placowki gastronomiczne. 
101 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie zywnosci dla odbiorcow 

zewn~trznychikatering). 
102 56.29.Z Pozostala uslugowa dzialalnosc gastronomiczna. 
103 6.30.Z Pr:z;ygotowywanie ipodawanie nap()jow. 
104 68.10.Z Kupno i sprzedaz nieruchom,osci na wlasny rachunek. 
105 68.31.Z Posrednictwo w obrocie nieruchomosci. 
106 71.11.Z Dzialalnosc w zakresie architektury. 
107 r71.12.Z Dzialalnosc w zakresie inzynierii i zwi£tzane z niq doradztwo 

echniczne. 
108 77.32.Z Wynajem i dzierzawa maszyn i urzi\.dzen budowlanych. 
109 82.11.Z Dzialalnosc uslugowa zwiqzana z administracyjnq obslu&£t biura. 
110 01.11.A "Uprawa zboz" produkcja i sprzedaz brykietow z trocin 
111 ~0.10.A "Produkcja wyrobow tartacznych" brykiety zespolone 

bezposrednio przez sprasowanie lub dodanie srodka wi£tz£tcego w 
'losci nie przekraczajqcej 3 % masy 

112 93.13.Z iDzialalnosc obiektow sluz£tcych poprawie kondycji fizycznej. 



l. Iezeli dla podj~cia okreslonej dzialalnosci obowi<\.zuj<\.ce przepisy prawa 
¥)'magaj<\. koncesji lub zezwolen Sp6lka moze podj<\.e tak<\. dzialalnose po ich 
lzyskaniu.-------------------------------------------------------------------------------------
~. Spolka prowadzi dzialalnose 0 charakterze uZytecznosci publicznej, wykonuje 
:adania wlasne Gminy. ------------------------------------------------------------------------

§8. 
.. Kapital zakladowy Spolki wynosi 8.000,00 z1. (osiem tysi~cy zlotych) zlotych i 
izieli si~ na 16 (szesnascie) rownych i niepodzielonych udzialow 0 wartosci 
; 00, OOzl (pi~eset zlotych) kazdy. --------------------------------------------------------------
2. Udzialy mog<\. bye pokrywane wkladami pieni~Znymi i niepieni~znymi.------------
I. Kapital zakladowy Spolki pokryty zostaje skladnikiem mienia jednostki 
:amorz<\.dowej w postaci nie zabudowanej dzialki gruntu stanowi<\.cej wlasnose , 
:Jminy Mala Wies, polozonej we wsi Chylin, oznaczonej w ewidencji gruntow nr 
.6211 Isto szesedziesi<\.t dwa Ijeden/, 0 powierzchni 0,9776 ha Idziewi~e tysi~cy 
:iedemset siedemdziesi<\.t szese metrow kwadratowychl, obj~tej ksi~g<\. wieczyst<\. 
}rowadzon<\. przez S<\.d Rejonowy w Plocku VI Wydzial Ksi<tg Wieczystych 
>LIP/00095847/6, 0 wartosci ksi~gowej 8000,00 zl losiem tysi~cy zlotychl.----------
L Dochody Sp61ki nie mog<\. bye przeznaczone do podzialu pomi~dzy Wsp6lnikow. 
>rzeznacza si~ je w calosci na dzialalnose Sp6lki okreslon<\. w §7 niniejszej umowy 
)raz na tworzenie celowych funduszy i kapitaI6w.-----------------------------------------
5. R6znic~ mi~dzy stanem funduszy zakladu budzetowego wg bilansu zamkni~cia 
ego zakladu, a kapitalem zakladowym, 0 ktorym mowa w ust. 1 przekazuje si~ na 
~ap i tal zapaso wy. -----------------------------------------------------~------------------------

§9. 
l . Udzialy S<\. rowne i niepodzielne.----------------------------------------------------------
2. Wspolnik moze miee wi~cej niz jeden udzia1.------------------------------------------
3.Udzialy mog<\. bye umarzane z zysku Spolki lub w drodze obnizenia kapitalu 
~akladowego. --- ---------------------------------------------------------------------------------
4. Kazdy udzial daje prawo jednego glosu.-------------------------------------------------

§10. 
Vszystkie udzialy w kapitale zakladowym zostaj<\. obj~te przez jednego wspolnika 
Jmin~ Mala Wies, w ilosci 16 (szesnascie) po 500,00 zl (pi~eset zlotych) kazdy 0 

2tcznej wartosci 8.000,00 z1.(osiem tysi~cy zlotych.) co stanowi 100 % kapitalu 
:akladowego.-------------------------------------------------------------------------------------

§11. 
Wsp61nicy uczestnicz<\. w dysponowaniu zyskiem na rozwoj dzialalnosci Spolki oraz 
tratach Spolki proporcjonalnie do posiadanych udzialow.-------------------------------

1. Ud: 
2.Zb' 

podst 
marcc:: 
3. zt 
okres 
zachc 
4. W 
zakuJ: 

termi 
zbyw 
7. Ie2 
Wspc 
ZgrOl 
ograr 

8. 2 
podp 

1.KaJ 
Zgrol 
kapit 
2. N 
po~ 
mepl 
razer 
3. Z~ 
wme 
udzi, 
4. \ 
praw 
orgaJ 
okre~ 

Orga 
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Gmina 

§12. 

1. Udzialy mogll bye zastawiane i zbywane na zasadach okreslonych ponizej.---------
2.Zbycie lub zastawianie udzial6w przyslugujllcych Gminie Mala Wies nast~puje na 

podstawie uchwaly Rady Gminy Mala Wies podj~tej na podstawie ustawy z dnia 08 
marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminy (Dz. U. z 2001 nr 142 poz.1591 ze zm.)---------
3. Zbycie lub zastawienie udzial6w przyslugujllcych innemu Wsp6lnikowi, niz 
okreslony w ust. 2, nast~puje na podstawie zgody Zgromadzenia Wsp61nik6w, z 
zachowaniem postan0 w i en ponizszych. ------------------------------------------------------
4. W przypadku, zbycia udzial6w pozostali wsp6lnicy maja prawo pierwszenstwa 
zakupu przeznaczonych do zbycia udzial6w. W pierwszej kolejnosci prawo 
·erwszenstwa moze w terminie 30 dni wykonae Gmina Mala Wid W zakresie, w 

Mala Wid nie skorzystala z prawa pierwokupu, mogll z niego 
, w terminie dalszych 30 dni pozostali Wsp6lnicy proporcjonalnie do ilosci 

udzial6w.----------~----------------------------------------------------------------

przypadku realizacji prawa pierwokupu udzialy zbywane Sll po cenie 
j ich r6wnowartose bilansowll. ---------------------------------------------------

gromadzenie Wsp6lnik6w odmawiajllc zgody na zbycie udzial6w musi w 
terminie kolejnych 30 dni wskazae nabywc~ udzial6w po cenie zlldanej przez 
zbywajllcego.-------------------------------------------------------------------------------------
7. lezeli zaden ze Wsp6lnik6w nie skorzysta z prawa pierwszenstwa a Zgromadzenie 
Wsp6lnik6w nie wskaze nabywcy lub nabywca w ci~u 14 dni od wyznaczenia przez 
Zgromadzenie Wsp6lnik6w nie nab~dzie udzial6w, udzialy zbywane sll bez 
ogranic zen. ----------------------------------------------------------------------------------------
8. Zbycie udzial6w oraz ich zastawienie dokonywane jest w formie pisemnej z 

podpi sami n otari alni e poswi ad czonymi. -----------------------------------------------------

§13. 
1.Kapital zakladowy Sp6lki moze bye podwyzszony w drodze Uchwaly 
Zgromadzenia Wsp6lnik6w, kt6ra okresli wysokose i spos6b obj~cia podwyzszonego 
kapitalu.---------------------------------------------------------------------------------------
2. Nowe udzialy zwillzane z podwyzszeniem kapitalu zakladowego mogll bye 
pokryte przez dotychczasowych Wsp6lnik6w wplatami pieni~znymi i wkladami 
niepieni~znymi /aportem rzeczowyml, alba wkladami pieni~znymi i niepieni~znymi 
razem. -------------------------------------------------------------------------------------------
3. Zgromadzenie Wsp6lnik6w w drodze uchwaly moze zobowillzae wsp6lnik6w do 
wniesienia doplat w granicach liczbowo oznaczonej wysokosci w stosunku do 
udzialu.------------------------------------------------------------------------------------------
4. Wsp6lnik zobowillzuje si~ obok wniesionych udzial6w do zapewnienia sp6lce 
prawa do korzystania ze swojego majlltku, potencjalu technicznego oraz 
organizacyjnego w ramach obowillzujllcych przepis6w prawa na warunkach 
okreSlonych w odr~bnych umowach.--------------------------------------------------------

§14. 
Organam i S p 6lki Sll: -----------------------------------------------------------------------------

1. Zgromadzenie W sp61nik6w .---------------------------------------------------------



'. 

,~ 
- , 

2. Rada N adzo rcza. ------------------------------------------------------------------------
3. Zarzqd S polki. -------------------------------------------------'-------------------------

§15. 
Zgromadzenie Wspolnikow jest najwyzsz'l wladz'l i organem stanowi'lcym Spolki.-
1. W Zgromadzeniu Wspolnikow uczestnicz'l Wspolnicy osobiscie lub przez 
pelnomocnika.------------------------------------------------------------------------------------
2. Pelnomocnictwo powinno bye pod rygorem niewaznosci udzielane na pismie.-----
3. Zgromadzenie Wspolnikow odbywa posiedzenie zwyczajne i nadzwyczajne. ------
4. Zgromadzenie zwyczajne powinno odbye si~ w ciqgu szesciu miesi~cy po uplywie ~ 
kazdego roku obrotowego.---------------------------------------------------------------------- ;,' " 
5. Zgromadzenia nadzwyczajne zwoluje si~ w miar~ potrzeb z inicjatywy Zarz'ldu I 
Rady Nadzorczej lub na wniosek wspolnikow reprezentuj'lcych przynajrnniej lIHl) 
Uedn'l dziesi'ltq) cz~se kapitaru zakladowego oraz Gminy Mala Wid nie zaleznie od, 
ilosci posiadanych udzialow. W takim przypadku Zgromadzenie powinno bye ' 
zwolane w terminie dwoch tygodni od dnia zgloszenia zarz'ldowi w tej sprawie 
z'ldania. -------------------------------------------------------------------------------------------

§16. 
Zgromadzenia wspolnikow b~d'l odbywaly si~ w Malej Wsi.-----------------------------

§17. 
Przedmiotem Zgromadzenia Wspolnikow S'l sprawy dotycz'lce:-------------------------

1.Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz'ldu i Rady Nadzorczej z 
dzialalnosci Spolki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy,-
2.Dyspozycji zyskow na rozwoj dzialalnosci Spolki oraz pokrycia strat.--------
3_Udzielenia czlonkom organow Spolki absolutorium z wykonania przez nich 
o bow i 'lzko w , ------------------------------------------------------------------------------
4.Ustalenia rocznego i wieloletniego planu dzialalnosci,--------------------------
5.Powolywanie i odwolywanie czlonkow Rady Nadzorczej,----------------------
6.Ustalania zasad wynagradzania czlonkow Rady Nadzorczej.-------------------
7.Zatwierdzenie regulaminu dzialania Rady Nadzorczej. -------------------------
8.Przyznawanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarz'ldu Spolki.--------------------
9.U ch walania do plat. --------------------------------------------------------------------
10.Pod wyzszania kap i talu zaklado weg 0,---------------------------------------------

11.Zmiany umowy Spolki,--------------------------------------------------------------
12.Nabycia i zbycia nieruchomosci, uzytkowania wieczystego, 1ub udzialu w 
. h ,.nl eruc om osc I.---------------------------------------------------------------------------

13 .Zawarcie mi~dzy spolk'l dominuj'lc'l a spolk'l za1ezn'l umowy 
przewiduj'lcej zarz'ldzanie spolk'l zalezn'llub przekazywanie zysku przez tak'l 
spolk~.--------------------------------------------------------------------------------------

14.Zwrot doplat. -------------------------------------------------------------------------
15.Podejmowanie uchwal w sprawie zbycia, dzierzawy przedsi~biorstwa 

Spolki lub cz~sci przedsi~biorstwa oraz ustanowienie na nim prawa 
uzytkowania, a takze nabywania lub obci'lzania udzialow w innych 
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podmiotach gospodarczych. -----------------------------------------------------------
16.Tworzenie i likwidacja oddzia16w Sp6lki. ---------------------------------------
17.Uchwalanie rocznych plan6w ekonomiczno-finansowych Sp6lki oraz 
tworzenie i przeznaczanie funduszy Sp6lki. -----------------------------------------
18.Powolywanie rewidenta ksi~gowego do weryfikacji sprawozdania 
finansowego Sp6lki, jezeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada 
Nadzorcza. ----------------------------------------------------------------------------:---
19.Podejmowanie uchwal w innych sprawach, zastrzezonych dla 
Zgromadzenia Wsp6lnik6w przez postanowienia niniejszej umowy lub 
kodeksu sp6lek handl owyc h. ----------------------------------------------------------
20.Zaciqganie zobowi~zan finansowych powyzej 150.000 zl. (sto pi~cdziesi~t 
tysi~cy zl otych). -------------------------------------------------------------------------

l.1nne okreSlone kodeksem sp6lek handlowych.----------------------------------

§18. 

lJchwaly Wsp61nikow zapadaj~ na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w. 

1. Uchwaly Wspolnikow zapadaj~ zwykl~ wi~kszosci~ glosow oddanych, chyba ze 
niniejsza umowa lub przepisy prawa wymagaj~ surowszej wi~kszosci.------------------
2. Przy podejmowaniu uchwaly na kazdy udzial przypada jeden glos. ------------------
3. Zgromadzenie Wspolnikow jest wazne bez wzgl~du na liczb~ reprezentowanych 
na nim udzia16w, chyba ze przepisy prawa stanowi~ inaczej. ----------------------------
4. Nast~puj~ce uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow zapadaj~ wi~kszosci~ 4/5 (cztery 
pi~tych) oddanych glos6w: --------------------------------------------------------------------
- uchwala dotycz~ca rocznego planu ekonomiczno-finansowego Sp6lki.---------------
- uchwala dotycz~ca zaciqgania p0Zyczek lub udzielania por~czen przez Spolk~ 0 
wartosci przekraczaj ~cej 100% kapitalu zakladowego.------------------------------------
- uchwaly dotycz~ce zmiany umowy spolki. ------------------------------------------------
- uchwala dotycz~ca tworzenia i przeznaczenia funduszy celowych. -------------------
- uchwala dotycz~ca przystqpienia do nowych sp6lek. ------------------------------------
- uchwala dotycz~ca umarzania udzialow. ---------------------------------------------------

§19. 
Zgromadzenie Wspolnikow jest uprawnione do tworzenia celowych funduszy i 
kapitalow z zysku Sp6lki oraz innych zr6del.----------------------------------------------

§20. 
1. Rada Nadzorcza sklada si~ z trzech os6b. -----------------------------------------------
2. Aktem niniejszym powoluje si~ pierwsz~ Rad~ Nadzorcz~ Spolki w nast~puj~cym 
skladzie:-------------------------------------------------------------------------------------------
-Wiktor Szmulewicz pelni~cy funkcj~ Przewodnicz~cego Rady Nadzorczej.----------
-Albert Kolodziejski - czlonek Rady Nadzorczej------------------------------------------
- Wlodzimierz Klimczewski - czlonek Rady Nadzorczej---------------------------------
3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trw a 3 lata, nast~pne 4 lata---------------------
4. Czlonkowie Rady Nadzorczej wykonuj~ swoje prawa i obowictZki osobiscie. ------
5. Zasady wynagradzania Czlonk6w Rady Nadzorczej okreSla Zgromadzenie 



W spolniko w. ---------- -------------------------------------------------------------------------- za ubi, 
k)wyr: 

§21. rowno 
1. Rada Nadzorcza sprawuje staly, ogolny nadzor nad dzialalnosci'l Spolki we 1) wyl 

wszystkich dziedzinach jej dzialalnosci Rada Nadzorcza nie rna prawa wydawania spolce 
Zarz'ldowi wi'lz'lcych polecen dotycz'lcych prowadzenia spraw Spolki.----------------- I) opir 
2. Mandaty czlonkow Rady Nadzorczej wygasaj'l z dniern odbycia Zgrornadzenia m) s 
Wspolnikow, zatwierdzaj'lcego sprawozdanie, bilans i rachunek zyskow i strat za d?iala 

~~~~~~:~~~~~~~~~:~;~;~j--~~-~~l~j~i-~-~:~~j~-~~~~:~~~~-~i~-;~~~i~i~~~~-~~~~ ~. /'. , ~J ; ) ~~a ' 
4. Czlonkowie Rady Nadzorczej, reprezentuj'lcy w spolce Grnin~ Mala Wid S'l / ~ - I,'"t 

powolywani sposrod osob, ktore zlozyly egzarnin w trybie przewidzianyrn w - -' -t ). · . ~'I ;~ 
przepisach 0 kornercjalizacji i prywatyzacji. ------------------------------------------------- . K-U£ 

5. Przewodnicz'lcego Rady Nadzorczej wybiera Zgrornadzenie Wspolnikow. __________ -:;dQkv r 
- 2.Ra( 

§22. 
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najrnniej 3 razy w roku w siedzibie 
Spolki.---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Posiedzenie Rady zwoluje jej przewodnicz'lcy. -----------------------------------------
3. Przewodnicz'lcy Rady Nadzorczej rna obowi'lzek zwolac posiedzenie Rady 
Nadzorczej na wniosek Zarz'ldu lub co najrnniej dwoch czlonkow Rady Nadzorczej. 
Posiedzenie takie winno odbyc si~ w ciqgu cztemastu dni od chwili zlozenia 
wniosku.------------------------------------------------------------------------------------------
4. Tryb dzialania Rady Nadzorczej okresla Regularnin uchwalony przez rad~ i 
zatwierdzony przez Zgrornadzenie W spolnikow.------------------------------------------

§23. 
Szczegolne uprawnienia i obowi'lzki Rady Nadzorczej :------------------------------

a/ ocena sprawozdan Zarz'ldu z dzialalnosci Spolki oraz sprawozdania finansowego 
za ubiegly rok obrotowy, w zakresie ich zgodnosci z ksi~garni i dokurnentami, jak i 
ze stan em fakty czny m, --------------------------------------------------------------------------
b) ocena wnioskow Zarz'ldu dotycz'lcych dyspozycji zysku albo pokrycia straty,----
c) skladanie Zgrornadzeniu Wspolnikow corocznego pisernnego sprawozdania z 

·k' k' . k . b wym ow oceny, ' 0 toreJ mowa w pta 1 ,-------------------------------------------------

d)powolanie i odwolanie czlonkow Zarz'ldu Spolki,---------------------------------------
e) zatwierdzenie regulaminu czlonkorn Zarz'ldu Spolki, ----------------------------------
f) przyznawanie wynagrodzen czlonkorn Zarz'ldu Spolki, --------------------------------
g) stawianie wniosku na Zgrornadzeniu Wspolnikow 0 udzielenie Zarz'ldowi Spolki 
a bso Iutori urn , ------------------------------------------------------------------------------------
h) zawieszenie w czynnosciach z waznych powodow poszczegolnych lub wszystkich 
czl0 nko w Zarz'ld u, ------------------------------------------------------------------------------
i) delegowanie czlonka lub czlonkow Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 
czynnosci Zarz'ldu Spolki w razie odwolania lub zawieszenia calego Zarz'ldu lub gdy 
Zarz'ld z innych powodow nie moze dzialac,-----------------------------------------------
j) wybor podrniotu przeprowadzaj'lcego badanie sprawozdania finansowego Spolki 
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wyrazenie zgody 

, 

ubiegly rok 0 brotowy, -----------------------------------------------------------------------
zgody na Zaci'l.gnI~Cle przez Zarz'td Sp61ki zobowi'tzan 0 

IT'lrtAc'"'i przekraczaj'tcej 50.000. OOzl-------------------------------------------------
na przyst'lPienie do Sp61ki, lub nabycie udzia16w w innej 

sp6Ice,---------------------------------------------------------------------------------------------
oopiniowanie rocznych i wieloletnich plan6w dzialalnosci S p6Iki,---------------------
In) skladanie Zgromadzeniu Wsp6lnik6w rocznych sprawozdan ze swojej 

osci --------------------------------------------------------------------------------------
. e Regulaminu Zarz'tdu oraz Regulaminu Organizacyjnego Sp61ki.----

§24. 
u wykonywania swoich obowi¢6w Rada Nadzorcza moze badac wszystkie 

.,,,........"'Hty Sp6lki, z'tdac od Zarz'tdu i pracownik6w sprawozdan i wyjasnien oraz 
rewizj i stanu maj'ttku Sp6lki .---------------------------------------------------

Rada Nadzorcza podejmuje uchwaly, jesli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 
polowa jej czlonk6w, a wszyscy czlonkowie zostali zaproszeni.------------------------
3.W przypadku r6wnosci glos6w decyduje glos przewodnicz'tcego Rady Nadzorczej. 

§25. 
1. Zarz'td Sp6lki sklada si~ z jednego lub wi~kszej liczby czIonk6w, w tym Prezesa 
Zarz'l.du. ------------------------------------------------------------------------------------------
2. Aktem niniejszym powoluje si~ pierwszy Zarz'td Sp6lki w nast~puj'tcym skladzie: 
. Maciej Wozniak pelni'tcy funkcj~ Prezesa Zarz'tdu,--------------------------------------
. Monika Marcinkiewicz pelni'tca funkcj~ Gl6wnej Ksi~gowej - czlonek Zarz'tdu.--
3. Czlonkowie Zarz'tdu powolywani i odwolywani S't przez Rad~ Nadzorcz't.---------
4. Kadencja Pierwszego Zarz'tdu trwa 3 lata, nast~pne 4 lata..---------------------------
5. Prezesa Zarz'tdu Powoluje i odwoluje Rada Nadzorcza. -------------------------------
6. Pozostalych Czlonk6w Zarz'tdu powoluje i odwoluje Rada Nadzorcza na wniosek 
Prezes Zarz'tdu. ---------------------------------------------------------------------------------
7. Zasady zatrudniania i wynagradzania Prezesa Zarz'tdu oraz poszczeg6lnych 
Czlonk6w Zarz'tdu okresla Rada Nadzorcza. ----------------------------------------------
8. Zarz'td Sp6Iki moze ustanowic prokurent6w. -------------------------------------------

§26. 
l.Zarz'td zarz'tdza maj'ttkiem i sprawami sp6Iki spelniaj'tc swoJe obowi'tzki ze 
starannosci't wymagan'l. w obrocie gospodarczym przy scislym przestrzeganiu 
przepis6w prawa oraz aktu zaIozycielskiego sp6lki, uchwal i regulamin6w 
powzi~tych zgodnie z aktem zaIozycielskim przez Zgromadzenie W sp6lnik6w i Rad~ 
Nadzo rc Z't. ------------..:--------------------------------------------------------------------------
2. Zarz'td zarz'tdza Sp6lk't i reprezentuje Sp6lk~ przed wszelkimi wladzami i 
urz~dami oraz wobec os6b prawnych i fizycznych we wszelkich sprawach nie 
zastrzezonych dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia W sp61nik6w na mocy przepis6w 
Kodeksu Sp6Iek Handlowych lub postanowien niniejszej umowy.----------------------
3. Do skladania oswiadczen i podpisywania w imieniu Sp6lki upowaznieni s't:------

http:Zarz'l.du


a) w zakresie czynnosci zwyklego zarzetdu upowazniony jest kazdy czlonek Zarzetdu 
dziala j etcy sam odzi e 1n i e ------------------------------------------------------------------------

b) w zakresie przekraczajetcym czynnosci zwyklego zarzetdu:---------------------------
- w Zarzetdzie jednoosobowym - Prezes Zarzetdu letcznie z prokurentem,--------
- w Zarzetdzie wieloosobowym - dw6ch czlonk6w Zarzetdu alba czlonek 

Zarzetd u letczni e z prokurentem. ------------------------------------------------------
4. Szczeg6lowy tryb dzialania Zarzqdu okresla regulamin, uchwalony przez Zarzetd, 
a zatwierdzony przez Rad~ Nadzorczet.------------------------------------------------------
5. W przypadku r6wnosci glos6w decyduje glos Prezesa Zarzetdu.----------------------
6. Skladanie przez Zarzetd oswiadczenia woli do kwoty 50000,00zl nie wymaga 

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

§27. 
1.Zarzetd podejmuje uchwaly zwyklet wi~kszosciet glos6w.--------------------------------
2. W przypadku r6wnosci glos6w decyduje glos Prezesa Zarzetdu.----------------------

§28. 
1. Sp6lka prowadzi rachunkowose zgodnie z obowietzujetcymi przepisami. ------------
2. Rokiem ob~otowym Sp6lki jest rok kalendarzowy. -------------------------------------

§29. 
1.Sp6lka tworzy kapital zapasowy oraz tworzy inne kapitaly i fundusze w 
przypadkach, gdy przepisy prawa tego wymagajet. -----------------------------------------
2. Na podstawie uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6lka -moze tworzye kapitaly 
i fundusze, kt6rych utworzenie nie jest w swietle obowietzujetcych przepis6w 
obowietzkowe. -----------------------------------------------------------------------------------

§30. 
1. W przypadku likwidacji, stosownie, do art. 286 Kodeksu Sp6lek Handlowych 
majettek Sp6lki dzieli si~ pomi~dzy wsp6lnik6w stosownie do ich udzial6w, z tym, 
ze wsp6lnicy inni niz Gmina Mala Wies otrzymujet wyletcznie srodki pieni~zne.-------
2. Co najmniej dw6ch wsp6lnik6w reprezentujetcych wi~cej niz polow~ kapitaru 
zakladowego moget wystqpie z waznych przyczyn dotyczetcych danego Wsp6lnika z 
pow6dztwem 0 jego wyletczenie. -------------------------------------------------------------

§31. 
1. Ogloszen wymaganych przez prawo Sp6lka dokonuje w spos6b przewidziany 

prawem.-------------------------------------------------------------------------------------------
2. Kazde ogloszenie Sp6lki powinno bye ponadto wywieszone w siedzibie 
przedsi~biorstwa Sp6lki w miejscu dost~pnym dla wszystkich pracownik6w oraz 
przeslane do Gminy Mala Wies.---------------------------------------------------------------
3. Zarzetd Sp6lki zobowietzany jest kazdorazowo, w tenninie czterech tygodni od dnia 
wpisania do Krajowego Rejestru Setdowego zmian w umowie Sp6lki, przygotowae 

{jednolity tekst umowy i przeslae ujednolicony tekst do Gminy Mala Wid.------------
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§32. 

l. W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem maj£t zastosowanie przepisy 
kodeksu spolek handlowych oraz innych obowi<\.zuj<\.cych aktow prawnych.----------
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna si~ z dniem rejestracji Spolki, a konczy si~ 31 
grudnia 20 12 roku.-----------------------------------------------------------------------------

§33. 
Wypisy tego aktu mozna wydawac Spolce i Wspolnikom w dowolnej ilosci.----------

§34. 
sf:ty sporz<\.dzenia niniejszego aktu ponosi Gmina Mala Wies.------------------------

.. 
J'I §35. 

\" 
'.... 
, . ,obrano :-----------------------------------------------------------------------------------------
~7{-,- )1

. 

ulem taksy notarialnej kwot~ 250 zl na mocy §2 i §3 Rozp. Min. 
Sprawiedliwosci z dnia 28 czerwca 2004 roku IDz.U.148 poz.1564/,------------------
bl tytulem podatku VAT kwot~ 57,50 zl na mocy artAI ust.l ustawy z dnia 11 
marca 2004 roku IDz. U.5 4 poz.5 3 51.--------------------------------------------------------
Podatku od czynnosci cywilnoprawnych nie pobrano na mocy art.8 pkt 4 ustawy z 
dnia 9 wrzesnia 2000 roku IDz.U.86 poz.959 ze zm./, ------------------------------------

A k t ten zostal odczytany, przyj~ty i podpisany. 

Na orygina/e aktu wlasciwe podpisy 
Zofia Baldowska Notariusz 


w Plocku, ulica Malachowskiego 4 

Repertorium A nr .....2.€.~.(......./2011 

. ... d' 5rd/~W yplS mmeJszy wy ~~ .......;r.:.-; •••••• ••• ~••••••••••••• 


~!~.. .f~~#q,&....... f?~'1.~~:q.~~~.~ .. :.. :!(./.~:.~t:::::~~ 
Pobrano tytulem taksy notarialnej ....... .7.f..;.~" ..". zl 

na podstawie Rozp. Min. Sprawiedliwosci z dnia 


.28.06.2004 r IDz.U.148 poz.l564 ze zm.! oraz 1..f(. ~f..zl 
podatku VAT na mocy artAI ust.l ustawy 0 podatku 
od towar6w i uslug z dnia 11 marca 2004r 
IDz.U.54 poz.535 ze zm.!. 29 LIS 2011 
Plock, dnia ........................................................ . 
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