
   
UCHWAŁA NR 132/XXVI/2020 
RADY GMINY STAROŹREBY 
z dnia 24 lutego 2020 roku 

w sprawie: likwidacji samorz ądowej jednostki bud żetowej pod nazw ą Zakład 
Gospodarczy przy Urz ędzie Gminy w Staro źrebach w celu utworzenia spółki 
z ograniczon ą odpowiedzialno ścią.  
 
Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 
pkt 1, art. 6 ust. 1, art. 22 ust. 1 i 3, art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.) w związku z art. 
12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 151 § 1, art. 152, art. 
154 § 1, § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 1. Dokonuje się likwidacji samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład 
Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach, zwany dalej „Zakładem” w celu 
utworzenia gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
2. Likwidacja Zakładu nastąpi z dniem wpisania spółki, o której mowa w ust. 1 do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
§ 2. 1. Tworzy  się  jednoosobową  spółkę prawa  handlowego  pod  firmą  Zakład 
Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością,  zwaną dalej "Spółką". Projekt umowy Spółki (aktu 
założycielskiego) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  
2. Spółka zostaje utworzona na czas nieokreślony. 
3. Utworzenie Spółki nastąpi do dnia 30 czerwca 2020 roku. 
 
§ 3. 1. Kapitał  zakładowy  Spółki wynosi  5 000,00 zł  (słownie: pięć  tysięcy złotych) 
i dzieli się na 100 udziałów po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt  złotych) każdy.Umowa 
spółki (akt  założycielski) będzie  przewidywała zasady podwyższania kapitału 
zakładowego. 
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Staroźreby. 
3. Kapitał  zakładowy  Spółki zostanie  pokryty w całości z majątku Gminy Staroźreby 
w formie wkładu pieniężnego (gotówki). 
4. Wkład pieniężny Gminy Staroźreby, o którym mowa w ust. 2, pochodzić będzie 
z własnych środków finansowych ujętych w budżecie Gminy Staroźreby na rok 2020. 
5. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje składnikami mienia likwidowanego 
Zakładu. 
6. Ewentualna niepodzielna różnica pomiędzy wartością składników mienia Zakładu, 
a wartością nominalną objętych w zamian udziałów przekazana zostanie na kapitał 
zapasowy Spółki. 



7. Różnica pomiędzy stanem funduszy Zakładu według bilansu zamknięcia tego 
Zakładu, a kapitałem zakładowym Spółki przekazana zostanie na kapitał zakładowy 
Spółki. 
 
§ 4. 1. Nowo utworzona Spółka zapewni ciągłość realizacji zadań Zakładu w zakresie 
jego dotychczasowej działalności, określonej w statucie tej jednostki. 
2. Spółka  może  prowadzić ponadto  inną działalność na  warunkach  określonych 
odrębnymi przepisami oraz zgodnie z aktem założycielskim Spółki. W czasie 
działania Spółki przewiduje się zmiany w PKD w zależności od potrzeb Gminy 
Staroźreby. 
3. Spółka wykonywać będzie zadania komunalne z wykorzystaniem mienia Gminy 
Staroźreby. Umowy o przekazaniu tego mienia określać będą zasady jego 
wykorzystania. 

 
§ 5. 1. Dotychczasowe ruchome składniki mienia likwidowanego Zakładu przejmuje 
Spółka.  
2. Należności i zobowiązania zaciągnięte w imieniu i na rzecz Gminy Staroźreby 
przez Zakład przejmuje Spółka.  
3. Spółka  wstępuje  we  wszystkie prawa i obowiązki związane z dotychczasową 
działalnością Zakładu.  
4. Istniejący w Zakładzie fundusz socjalny według bilansu zamknięcia Zakładu staje 
się funduszem celowym Spółki. 
5. Pracownicy Zakładu stają się pracownikami Spółki w trybie art. 231 kodeksu pracy. 
6. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu wstępuje we wszelkie 
przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki likwidowanego 
Zakładu. 
 
§ 6. 1.  W  ramach  czynności  związanych  z  likwidacją Zakładu  oraz utworzeniem  
Spółki zostaną szczegółowe  określone  składniki  majątku Zakładu, wysokość 
kapitału zakładowego Spółki oraz zostanie opracowany akt założycielski Spółki.  
2. Ewentualna  niepodzielna  różnica  pomiędzy  wartością składników  mienia  
Zakładu a wartością nominalną objętych w zamian udziałów przekazana zostanie na 
kapitał zapasowy Spółki.  
3. Różnica  między  stanem  funduszy  Zakładu  według  bilansu  zamknięcia  
Zakładu a kapitałem zakładowym Spółki przekazana zostanie na kapitał zapasowy 
Spółki.  
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby. 
 
§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa  
Mazowieckiego  i wchodzi w życie po upływie14 dni od daty ogłoszenia. 
 
 

 



UZASADNIENIE 
 

Gmina Staroźreby realizuje zadania własne o charakterze użyteczności 
publicznej – zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków poprzez Urząd Gminy. Pozostałe 
zadania własne o charakterze komunalnym Gmina realizuje  poprzez Zakład 
Gospodarczy.  

Obowiązujące przepisy dotyczące możliwości prowadzenia zadań 
inwestycyjnych w oparciu o urzędy gmin uniemożliwiają dostosowywanie się do 
realiów rynku, do jego potrzeb, do bycia firmą atrakcyjną na rynku pracy, do rozwoju 
swojego kapitału. W chwili obecnej Gmina Staroźreby, w trakcie realizacji swoich 
zadań jest ograniczona przepisami prawnymi, zwłaszcza w zakresie odzyskiwania 
podatku Vat od towarów i usług. 

Realizacja zadań własnych określonych w niniejszej uchwale, w oparciu 
o dotychczasową strukturę, przyczynia się do wzrostu nieuzasadnionych kosztów 
zwłaszcza związanych z płacami, poprzez zwiększenie zatrudnienia. Drugim 
ograniczeniem jest możliwość realizacji tylko i wyłącznie swoich zadań własnych 
o charakterze użyteczności publicznej. 

W związku z powyższym powstała konieczność podjęcia działań 
zmierzających do zmiany formy organizacyjnej w zakresie podmiotu, który prowadził 
będzie gospodarkę komunalną. Wójt Gminy Staroźreby przedstawia niniejszą 
uchwałę w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej 
pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby w której wszystkie 
udziały obejmie Gmina Staroźreby. 
Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, gospodarka 
komunalna może być prowadzona przez gminy w formie zakładu budżetowego lub 
spółki prawa handlowego. 

Prowadzenie przez gminę działalności komunalnej w formie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością ma wyeliminować wyżej wymienione 
ograniczenia, jakie występują obecnie, np.: brak możliwości samodzielnego odbioru 
odpadów komunalnych. 
Część nieruchomości wraz z infrastrukturą i wyposażeniem niezbędnym do 
prowadzonej działalności, zostanie  przekazane spółce w postaci aportu. 
 
 W związku z wprowadzaniem zmian  

 Przedmiotem działalności Spółki będzie: 

1. PKD (36.00) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 
2. PKD (37.00) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 
3. PKD (38.11) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 
4. PKD (39.00) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność 

usługowa związana z gospodarką odpadami, 
5.  PKD (68.20) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi, 
6. PKD (73.1) Reklama, 
7.  PKD (81.2) Sprzątanie obiektów, 
8.  PKD (81.29) Pozostałe sprzątanie, 
9.  PKD( 81.30) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów 

zieloni, 



10. PKD(81.10) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w 
budynkach, 

11. PKD (86.32) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 
12. (93.1) Działalność związana ze sportem, 
13. ( 49.31) Transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski, 
14. (42.11.) Roboty związane z budową dróg i autostrad, 
15. (42.21.Z) Roboty związane z budowa rurociągów i sieci przemysłowych, 
16. (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
17. (43.91.Z)  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 
18. (43.39.Z)  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 
19. (43.34.Z)  Malowanie i szklenie 
20. (43.33.Z)   Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 
21. (43.32)  Zakładanie stolarki budowlanej 
22. (43.3) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 
23. (43.22) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 

i klimatyzacyjnych 
24. (43.21) Wykonywanie instalacji elektrycznych 
25. ( 43.12) Przygotowanie terenu pod budowę 
26. ( 43.11) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 132/XXVI/2020 

Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 lutego 2020 roku 

 

Akt Założycielski spółki pod firmąZakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby 

 Sp. z o.o.  

Dnia ……….. 20….. r  ( dnia …………… dwa tysiące ……….. roku ) w Kancelarii Notarialnej w ……………….. 

stawili się : 

1. Kamil Groszewski; syn …………………… zam. ………………… PESEL ……… 

legitymujący się dowodem osobistym seria ………………………………, 

 2. Monika Grabowska; córka ……………………. Zam. ……………….. PESEL ………. 

legitymująca się dowodem osobistym seria …………………………….., 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Stawiający działający w imieniu Gminy Staroźreby oświadczają, że na podstawieart. 151 i 

następnych kodeksu spółek handlowych zawiązują spółkę z ograniczonąodpowiedzialnością, zwaną 

dalej „Spółką”. 

2. Firma Spółki brzmi „Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Spółka z 

ograniczonąodpowiedzialnością”. 

3. Spółka może używać nazwy skróconej „ZGK Sp. z o.o.” 

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest miejscowość Staroźreby, ulica Żwirki  i Wigury 11, 09 – 440 Staroźreby. 

§ 3. 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju. 

2. Spółka może powoływać, likwidować własne oddziały, jednostki organizacyjne, zakłady, filie i 

przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, 

uczestnicząc we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami, z 

zachowaniem w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 4. 

Spółka posługuje się chronionymi prawem: pieczęcią z nazwą i znakiem firmowym. 

§ 5. 

Czas trwania spółki jest nieograniczony. 

§ 6. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 



1) PKD (36.00) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 

2) PKD (37.00) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

3) PKD (38.11) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 

4) PKD (39.00) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarką odpadami, 

5) PKD (68.20) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

6) PKD (73.1) Reklama, 

7) PKD (81.2) Sprzątanie obiektów, 

8) PKD (81.29) Pozostałe sprzątanie, 

9) PKD(81.30) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieloni, 

10) PKD(81.10) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 

11) PKD (86.32) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

12) (93.1) Działalność związana ze sportem, 

13 ( 49.31.Z) Transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski, 

14) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, 

15) 42.21.Z Roboty związane z budowa rurociągów i sieci przemysłowych, 

16) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

17) (43.91.Z)  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 

18) (43.39.Z)  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 

19) (43.34.Z)  Malowanie i szklenie 

20) (43.33.Z)   Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 

21) (43.32)  Zakładanie stolarki budowlanej 

22) (43.3) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 

23) ( 43.22) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 

24) (43.21) Wykonywanie instalacji elektrycznych 

25) ( 43.12) Przygotowanie terenu pod budowę 

26) ( 43.11) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 

2. W przypadku chęci podjęcia przez Spółkę działalności wymagającej koncesji lub specjalnego 

zezwolenia, Spółka zobowiązuje się do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed rozpoczęciem 

takiej działalności. 

 



 

II. Kapitał Spółki 

§ 7. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5000 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i 

niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. 

2. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. 

3. Gmina Staroźreby obejmuje wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki i w celu ichpokrycia 

wnosiwkład pieniężny w wysokości 5.000zł (pięć tysięcy złotych), w zamian za co obejmuje 100(sto) 

udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. 

§ 8. 

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez utworzenie nowych udziałów lub 

podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów. 

2. Udziały wspólników mogą być umorzone. Zasady umarzania udziałów określi Zgromadzenie 

Wspólników. 

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez 

ustanowienie nowych udziałów albo poprzez podwyższenie udziałów już istniejących w terminie do 

dnia 31 grudnia 2020 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. Prawo pierwszeństwa do objęcia 

podwyższonego kapitału ma dotychczasowy wspólnik, tj. Gmina Staroźreby. 

§ 9. 

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody wyrażonej uchwałą ZgromadzeniaWspólników. 

2. Zgromadzenie Wspólników każdorazowo uchwałą określi zasady zbycia lub zastawienia udziałów. 

Zbycie lub zastawienie może dotyczyć jednego lub kilku udziałów. 

III.Organy Spółki 

Organami Spółki są: 

1. Zgromadzenie Wspólników, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Zarząd. 

§ 10. 

Miejscem Zgromadzenia Wspólników jest siedziba Spółki lub inne miejsce na terenie 

Rzeczypospolitej. 

§ 11. 

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. 

2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. 



3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu sześciumiesięcy po 

upływie roku obrotowego. Jeśli Zarząd nie uczyni tego w przepisowym terminie prawo zwołania 

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej. 

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw nie 

cierpiących zwłoki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej względnie na wniosek wskazany 

w art. 236 kodeksu spółek handlowych. 

5. Jeśli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane przez Zarząd w ciągu 

czternastu dni od daty zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego Zgromadzeniaprzysługuje Radzie 

Nadzorczej albo Zgromadzeniu Wspólników. 

§ 12. 

W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczy wspólnik osobiście lub przez swojegopełnomocnika. 

§ 13. 

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą: 

1. zatwierdzenie kierunków rozwoju spółki, rocznych oraz wieloletnich programów jej działania, 

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

3. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, 

4. udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nichobowiązków, 

5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

6. zmiana umowy Spółki, 

7. ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 

8. sprawy dotyczące łączenia spółek, 

9. zbycie i wydzierżawienie zakładu Spółki oraz ustanowienie w nim prawa użytkowania, 

10. zaciąganie kredytów powyżej kapitału zakładowego, 

11. wyznaczanie pełnomocników do prowadzenia Spółki, 

12. podejmowanie uchwał o zbyciu udziałów na rzecz innych osób i wspólników, 

13. likwidacja i rozwiązanie Spółki, 

14. wszelkie inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą, a nie zastrzeżone dlainnych 

organów Spółki, 

15. inne sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych. 

§ 14. 

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 



3. Wszystkich członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, a kandydatów 

wskazuje Wójt Gminy Staroźreby.  

4. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może zostać osoba, która spełnia wymogi, o których 

mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z póżn. zm.), z wyłączeniem wymogu posiadania pozytywnej 

opinii rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Do członków 

Rady Nadzorczej wskazanych przez Wójta Gminy Staroźreby stosuje się odpowiednio przepis art. 19 

ust. 6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z póżn. zm.). 

4. Uchwałą Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdymczasie. 

5. Ustąpienie, odwołanie, śmierć członka Rady Nadzorczej skutkuje przeprowadzeniemwyborów 

uzupełniających. 

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na następna kadencję. 

§ 15. 

1. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu ze swego gronaprzewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenie i przewodniczy mu. 

3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał. 

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej winien zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej równieżna pisemny 

wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 członków Rady. 

§ 16. 

1. Dla ważności uchwał Radu Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzeniewszystkich 

członków. 

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecnościprzynajmniej dwóch 

członków Rady. 

3. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzonyuchwałą 

Zgromadzenia Wspólników. 

§ 17. 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

§ 18. 

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

1. wybór i odwołanie Zarządu Spółki, 

2. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, 

3. badanie sprawozdań Zarządu Spółki, wniosków Zarządu co do podziału zysków ipokrycia strat, 

4. zawieszenie w czynnościach Zarządu lub poszczególnych jego członków orazsprawowanie funkcji 

pracodawcy w stosunku do członków Zarządu Spółki, 



5. żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników, 

6. składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego pisemnego sprawozdania z wynikówbadania 

sprawozdania Zarządu, 

7. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez ZgromadzenieWspólników, 

8. zatwierdzenie uchwał Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązania lub rozporządzaniakapitałem 

Spółki o wartości przekraczającej 5% kapitału zakładowego, 

9. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 

10. ustanowienie zasad wynagradzania dla członków Zarządu Spółki, 

11. wyznaczenie rewidenta dla badania sprawozdania finansowego, 

12. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu. 

§ 19. 

Członkowie Rady nadzorczej wykonują swoje obowiązki i prawa osobiste. 

§ 20. 

1. Zarząd Spółki składa się z jednego członka, tj.prezesa Zarządu. 

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

3. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 

4. Prezes Spółki zawiera umowę o pracę z pracownikami Spółki. 

5. W oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej o wyborze Zarządu przedstawiciel RadyNadzorczej 

delegowany spośród jej członków podpisuje z członkami Zarządu umowę o pracę w tym samym 

trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu. 

6. Z ważnych powodów Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przed upływem 

kadencji na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. 

7. Członkom Zarządu przysługują odpowiednie uprawnienia pracownicze. 

8. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, po 

zatwierdzeniu sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatni rok ichkadencji. 

9. Członkowie Zarządu mogą być wybrani na następna kadencję. 

10. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowychoraz 

podpisywania ich w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie prezes Zarządu Spółki. 

11. Prokurenta powołuje Zarząd. 

12. Zarząd działa w oparciu o regulamin przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

§ 21. 

1. Do zakresu działań Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do ZgromadzeniaWspólników 

i Rady Nadzorczej. 



2. Bilans coroczny oraz rachunek zysków i strat powinien być sporządzony przez Zarząd wciągu 

sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 

3. Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być sporządzone i wydane wspólnikomnajpóźniej 

czternaście dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym będzierozpatrzony bilans. 

IV.Gospodarka Spółki 

§ 22. 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończysię z dniem 

31 grudnia 2020 roku. 

§ 23. 

Spółka organizuje swoja działalność na podstawie samodzielnie ustalonych planówwieloletnich i 

rocznych. 

§ 24. 

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 25. 

1. Podział zysków i pokrycie strat wynikających z rocznego bilansu należy do 

kompetencjiZgromadzenia Wspólników. 

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

przeznacza co rok co najmniej 8% zysku do podziału na zasilanie kapitału zapasowego. Zasilanie 

kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on jedna trzecią wysokości kapitału 

zakładowego. 

3. Z zysku mogą być dokonane odpisy na fundusze: rezerwowy, rozwoju, socjalny, nagród wwysokości 

określonej przez Zgromadzenie Wspólników. 

§ 26. 

Część zysku Spółki pozostała po zapłaceniu podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz po 

zasileniu funduszy Spółki dzieli się między Wspólników chyba, że uchwała Wspólników stanowi 

inaczej. Wspólnicy maja prawo do udziału w czystym zysku Spółki przeznaczonym do podziału 

proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku 

określi zasady jego wypłaty, z tym, że wypłata nie może nastąpić później niż wterminie powyżej 3 

(trzech) miesięcy od podjęcia uchwały o poddziale zysku. 

V. Postanowienia końcowe. 

§ 27. 

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki zrejestru 

przedsiębiorców. 

§ 28. 

1. Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany z grona Zarządu lub 

spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników. 

2. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. 



3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. 

 

 

§ 29. 

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w 

dzienniku„Rzeczypospolita” lub innym wskazanym uchwałą Zgromadzenia Wspólników czasopiśmie. 

Uchwała o zmianie czasopisma przeznaczonego do zamieszczania ogłoszeń Spółki nie powoduje 

zmiany umowy Spółki. 

§ 30. 

W sprawach nieuregulowanych umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu SpółekHandlowych i 

innych ustaw szczególnych. 


