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Dnia dwudziestego lutego dwa tysi4ce dwunastego (20.02.20 12) roku,

I

w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Prudnickiej numer 14,

I

I
I

przed Iwon4 Maria T)lka, notariusz w Krapkowicach, stawil sig:---------

T

Andrzej Kasiura, syn Henryka i Gertrudy, -----------------'-----

,

(PESEL 690617 O4O5O), zamieszkaly w Krapkowicach

t

(kod 47-303), przy ulicy Boleslawa Chrobrego numer 24, ---

I

I
t,

zr'arry notariusz osobiScie. --------

I
I

I
I,

Stawaj4cy oSwiadczyl, 2e w niniejszym akcie wystgpuje wyl4cznie

w imieniu Gminy Krapkowice, jako Burmistrz Krap,kowic, ktorego

T,

t,

I

uprawienia wynik aj a" z okazanego zaSwi adczenia Przewo d nicz4cej

t

Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach, z dnia

t
I

O7

I
I

05 grudnia2OlO roku, wybrany zostat Burmistrzem Krapkowic, --------

grudnta20 10 roku, 2e w wyborach ktore odbyly sig dnia

I

oraz z wyci4gu z protokolu sesji Rady Miejskiej , z dr:.ta

I

14 grudnia2Ol0 roku, o zloLeniuprzez Burmistrzawobec Rady

t,

t
I

Miejskiej w Krapkowicach Slubowania, jako jedynego Wspolnika --------

I

j

I
I
I

Sp ole czn e go,,ZGM" Sp

I
I

I
I
t
t

I

ednoosobowej Spolki pod firm 4 T ow arzystwo Budownictwa

olka z o gr aniczon.4

o

dp owie dzialno

S

ci

4 z sie dzib 4

w Krapkowicach, (REGON 532242240, NIP 755-180-16-33,
adres: 47-3OO Krapkowice, ulica Rybacka nr 9), wpisanej do Rejestru Przedsigbiorcow pod numerem KRS 0000090548, prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydzial Gospodarcry Krajowego Rejestru -

S4dowego, na dowod czego okazal odpis aktualny z Rejestru -------------

Przedsigbiorcow sporz4dzony dnia 25 stycznia2Ol2

roku,

dnia
27 listopada 2O0O roku, w sprawie utworzeniaTowarzystwa
Budownictwa Spolecznego ,,ZGM" w Krapkowicach w formie spotki ----z ograniczorr4 odpowiedzialnosci4 (zmienion4 Uchwala Nr IX/ 116l2OII
Rady Miejskiej w Krapkowicach, z dnia 23 listopada2Ol1 roku) ,
oraz UchwalE Nr XXI/324l2OOO Rady Miejskiej w Krapkowicach z

oraz zapewnTl, 2e wpisy w rejestrze nie ulegly zrnianie do dnia
dzisiejszego. -----

Z

PROTOKON,'

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPOLNIKOW

$ 1. Stawajacy Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
oSwiadczyl, 2e na dzien dzisiejszy na god,zine 930, w tutejszej -------------

Kancelarii, zwolane zostalo w czgs ci d.otycz4ce podjecia uchwaly
o zlnianie Aktu Zalozycielskiego Spotki Nadzwyczajne Zgromadzenie ---

\spolnikow spolki pod firm4Towatzystwo Budownictwa Spolecznego ,,ZGM" Spolka z ograniczorl4 odpowiedzialnoSci4z siedziba ------

w Krapkowicach, na ktorym reprezentowane jest

IOOo/o

kapitalu

zakladowego, -----

oraz stwierdzll, 2e Zgromadzenie Wspolnikow, ktorego protokol

ten dotyczy, wladne jest do podejmowania wi$,4cych uchwal, w tym ---

uchwaly dotycz4cej zmliany Aktu Zalozycielskiego Spotki z ograrrtczorrq
odpowiedzialno Sci4, obj gtego aktem notarialnym spor z4dzonym

w tutejszej Kancelarii dnia 25 czerwca

2OO 1

roku za rlurrrerem ----------

repertorium A nr 1644l2OOl, zrnierrionym aktem notarialnym ---------sporz4dzonym w tutejszej Kancelarii: dnia 24lipca 2001 roku

z

o

a

T

I

i

(

l

- arkusz drugi za rrurnerem repertorium A nr 1984 12O01 ------oraz dnia 06 pa2dziernika 2003 roku za rr:urr,erem repertorium
A

nr

318512OO3, oraz zrrrienionym aktem notarialnym sporz4dzonym -

przed Iren4 Bartoszewicz, notariusz w Krapkowicach, dnia

roku za rlurnerem repertorium A nr 3506 l2OO4, ---oraz zmienionym aktem notarialnym sporz4dzonym w tutejszej --------16 wrzeSnia 2OO4

Kancelarii dnia 09 czerwca 2005 roku za nlumerem repertorium
A

nr l3O7 12005, oraz dnia 16 lipca 2OlO roku zarrumerem -----

repertorium A nr 2684l2oIo,jako 2e zostaly spelnione warunki -------

handlowych.

-------:S 2. Wobec faktu, iz na Zgror:":adzeniu tym Burmistrz

przewidziane w kodeksie spolek

Andrzej Kasiura wystEpuje jednoosobowo, sam prowadzi jego obrady. -

Wykonuj4c funkcj g Zgrornadzenia Wspolnikow Towarzystwa

Budownictwa Spolecznego ,,ZGM" Spolka z ograniczor'4
odpowiedzialno Sci 4 z siedziba w Krapkowicach, stawaj 4cy

pr

ryjal

nastgpuj4ca Uchwale : ----\

UCHWAN,A
N

adzwy

cz

nr 3l2OL2

qne go Z gr orn adz enia W s p o I nikow

T o warzy s

twa

Budownictwa Spolecznego ,,ZGM" Spolka z ograniczorl.4
odpowiedzialno Sci 4 z siedziba w Krapkowicach

z dnta 20 lutego 2OI2 roLan
w sprawte: zrniart w Akcie Zalozycielskim Spolki
na podstawie art. 255 $ 1 Kodeksu spolek handlowych oraz
pkt 13 Aktu Zalozycielskiego Spolki Nadzwyczajne Zgrornadzenie

S

21

-

Wspolnikow Towarzystwa Budownictwa Spolecznego ,,ZGM" Sp. z o.o. -

w Krapkowicach uchwala: ---------

s1
W akcie zalozycielskim Towarzystwa Budownictwa Spolecznego -,,ZGM" Sp.z o.o. w Krapkowicach dotycltczasowe $ 1 do S 31 ---zastgpuje sig S od 1 do S 30 w brzmieniu:

,S1
Burmistrz Miasta Krapkowice w imieniu Gminy Krapkowice, tworry ---j e dno

o s ob

ow4

Sp

olkg z o gr aniczor:'q

o

dp owie dzialno

S

ci4,

ztxt

ar:'q

--------

-

----------

-

w dalszej czg$ci tego aktu ,,Spolk4". --------

s2
1.

Firma Spolki brzmi Zal<lad, Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej

Spotka z ogr ariczorlq odpowiedzialno scia

w Krapkowicach.
2. Spolka rnoie ubywac skroconej

nazry

ZGKL}II Sp. z o.o. -----

w Krapkowicach.

s3
1. Czas

trwania Spotki jest nieograniczony. -----APY

2. Spolka dziala na podstaw-ie:----

a) przepisow kodeksu spolek handlowyctt (Dz. U. z 2OOO r. Nr 94

poz. IO37 , z poZn. zm.), ----b) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej --(tekst jednolity Dz. U. z 20 1 1 Nr 45 poz. 2361,
c) ustawy

z dnia

2l

czerswca 2OO 1

r. o ochronie praw lokatorow,

-

mieszkaniowym zasobie gminy i o zrnianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2OO5 r. Nr

3l poz. 266, z poZn. zm.),

- arkusz trzeci
d) niniejs zego aktu zalozycielskiego,
e)

innych powszechnie obowi4zuj4cych przepisow maj4cych ------zastosowanie do spolek prawa handlowego, w tyrn z udzialern -

jednostki samorz4du terytorialnego. -------

s4
1.

Spolka prowadzi dzialalnoSi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

i pozajej granicami. ---filie, ---przedsigbiorstwa,biura,przedstawicie1stwaoraztworzycspotki

2. Na obszarze swego dzialania Spolka moie tworzyc oddzialy,

z osobami prawnymi i osobamifrzyczr:ryrni, atakLe uczestniczyc -----

w innych

or ganizacj ach

3, Spotka mobe

i

prze dsi gw ziqciach.

------

-

nabywai akcje i udzialy w innych spolkach krajowych

-

i zagranicznyci;r.

ss
Spolki jest miasto Krapkowice.
.

ir.

's/

ROZDZIAT,

,{;

II

- PRZEDMIOT DZIAT,ANIA

\

s6
l.

Przedrniotem dzialaJnoSci Spolki jest zarz4dzartie komunalnymi ----nieruchomo Sciami mieszkalnymi i niemies zkalnyrni, budow a,

-------

-

nabywanie oraz eksploatacja nieruchomoSci wchodz4cych w sklad -gminnego zasobu nieruchomoSci.

2. Realizacjaprzez Spolkg zadan, o ktorych mowa w ust. 1, obejmuje --

w szczegolnoSci:1) administrowanie komunalnymi nieruchomoSciami ---------

zabudowanymi

i niezabudowanymi Gminy Krapkowice, w tym --

wcltodz4cymi w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy
Krapkowice, stref4 platnego parkowania, targowiskiem,
z wyl4czeniem drog i terenow przydroLnych,----

2\ reprezentowanie Gminy Krapkowice w sprawach dotycz4cych -komunalnych nieruchomoSci zabudowanych
i niezabudowanych, obj 9 ty ch pr zedmiotem dzialania

Sp

olki,

---

-

w szczegolnoSci w zakresie najmu, dzierLawy czy innych --------stosunkow prawnych zwiavanych z tyrni nieruchomoSciami, ----w tym zawierartie, zrrrtat:rar roz\ltapywanie umowy najmu lub --dzier lavrry alb o uzy czenta lokali

so cj

alnych, mie s zkalny cl't,

uzytkowyclt, garazy, pomieszczei przynaleLnycl: i pomieszczert ogolnego uzytkowania w budynkach komunalnych (pralnie, -----

komorki, suszarnie), w ramach pelnomocnictwa udzielonego ---przez Gming Krapkowice, zwyl4czeniem prawa do
rozporz4d.zanianieruchomoSciami i ich obci*,ania w sposob ----

inny ni2 wyLej wymienione, -----

3l zarz4d nieruchomoSciami

o wlasnoSci mieszanej z wdzial.em

----

Gminy Krapkowice, o ustalonym i nieustalonym stanie
prawnym , a takhe nieruchomoSciami porzuconymi
administrowanymi przez Gming Krapkowice,------

4l utrzymanie

czystoSci

i porz4dku na powierzonych w zatz4dzanie

nieruchomoSciach, w tym na obszarze zarz4dzarrych wnqtrz -----

osied1owychiterenowzie|onychofazp1acowzabaw,-5) sprawowanie dozoru nad powierzonyrni nieruchomoSciami ------

i majatkiem ruchomym,--

6) zabudowg, odbudowg, rozbudowg, nadbudowQ, ptzebudowq ---lub mod ernizacje obiektow budowlanych na nieruchomoSciach,

arkusz czwarty

-

7) budowanie lub nabywanie wielorodzinnyclt i jednorodzinnych -budynkow mieszkalnych, w tym z lokararni uzytkowyffii, --------z przeznaczettiem na wykorzystanie w ramach public znego
zasobu mieszkaniowego,

8) wykonyrvanie w zarz4dzanych nieruchomosciach prac
remontowo-budowlanych, Slusarskich, stolarskich, dekarskich or az remontow instalacj i wodno-kanali zacyjny ch, - - - - - - 9) oczyszczat'rie, porz4dkowanie i odSniezanie terenow gminnych -zna1il44cych sig w zarz4dzie Spolki,

ro) zawieranie i realizacja umow najmu, dzierLawy, uz5rczertia -----i innych stanowi4cych podstawg udostgpnienia gminnych ------nieruchomosci osobom trzecim, w tym d,otycz4cych najmu lokali
komunalnych i socjalnych wedlug zasad okreSlonych

w odrgbny ch przepisach.
3. Przedmiotem dzialalnosci Spolki, zgodnie z polsk4 Klasyfikacj4
DzraLalnoSci (PKD), w zakresie opisanym w

ust. I i 2,jest:

5) wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyj nych, cieplnych,

gazowch i klimatyzacyjnych (43.22.21 ------6) wykonywanie pozostalych instalacji budowlanych
7) tynkowanie (43.3 L.Z) -----

---

--

--

-

(49 .29 .z) ------ --

8) zakladanie stolarki budowlanej (a3.32.21 ----9) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie scian (43.39.2)------10) malowanie i szklenie (43.34.21--------

1

1

) wykon5rwanie p ozo

stalych robot budowlanych wykonczeniowych

(43.3e.2)---------12) wykon5rwanie

konstrukcji i pokryc dachowych (43.9L2)----

13) pozostale specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej

nie sklasyfikowane (43.99 .Z)---------14)

transport drogowy towarow (49.4I.2)------

15) kupno

i sprzedai nierwchomoSci na wlasny rachunek (68.IO.Z\--

16) wynajem

i zatz4dzartie nieruchomoSciami wlasnymi

lub dzierzawionymi
17

(68 .2O .Z)

) zar z4dzanie nieruchom

o

-------

-

Sciami wykonywane na

zIe cer:rte

(68.32.2)-------

lB) dziatalnosc prawnicza

(69 . lO .Zl-

--

-

19) dziatalnoSc rachunkowo-ksiggowa, dor adztwo podatkowe

--

--- ---

(6e.2o.2)---------20) dzialalnoSc pomocnicza zwiryana z utrzymywaniem porz4dku -:----------w budynkach (8l.IO.Z)---------21) niespecjalistyczne sprz4tarrie budynkow i obiektow

przemyslowych

(8 I .2 | .Z)-

22) pozostale sprz4tanie

(B

----

-

I.29.2)--

23) dzialalnoSi uslugowa zwiryana z zagosp darowaniem zieleni ----

(Br.3O.z).--------4.Przedrniot dzialalnoSci Spotki mieSci sig w zakresie okreSlonym -------

w przeprsach ustawy o gospodarce komunalnej, wymienionej
w S 3 ust. 2 lit. b niniejszego aktu.

s7
Dochody Spolki nie mog4 byc przezrlaczotle do podzialu pornigdzy
Wspolnikow. Przeznacza sig je w caloSci na dziala,tnoSi Spolki,

- arkusz piaty

-

okreSlonA w S 6 tego aktu.----

ROZDZIAI,

III - KAPITAN. ZAKT,ADOWY SPOL,KI

s8
l.Kapital zakladowy Spolki wynosi 1.gg6.00o (slownie:jeden milion
trzystatrzydziesci szesi tysigcy) zNotych i dzieri sig na 1.996
fieden tysi4c trzysta trzydziesci szesi) wdzialow o wartosci ---------nominalnej l.ooo fieden tysi4c) ztotyctr zakahdy wd,ziar.-2.Udziaty s4 rowne i niepodzielne.---- .----3.Kazdy wspolnik mo2e miei wigcej niL jed,en udzial.-4.Wspolnik nie rnohe pobierac odsetek od udzialow.----S.KaLdy udzial nazgrornadzeniu wspolnikow daje prawo do jednego
glosu.---

se

w Krapkowicach o obszarze trzecLt (3) arow i szescdziesigciu
dziewigciu (69) metrow kwadratowych, objgtej ksigg4 wieczysta --Kw nr 5I7O9 Sadu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,-----b) aportem w postaci prawa wlasnosci zabudowanej d,zialki

nr 20/25 zrrrapy 12, poloLonej przy ul. Damrota nr 2
w Krapkowicach o obszarze dwudziestu dwoch (221 arow
i dwudziestu osmiu (28) metrow kwadratowych, objgtej ksigg4 ---wieczyst4 Kw nr 46204 S4du Rejonowego w strzelcach opolskich,
c) aportem w postaci prawa wlasnosci zabudowanej dziatki

nr 16l6 z rnapy

12, poto|onej przy ul. Krasickiego nr 4

w Krapkowicach o obszarze trzydziestu pigciu (35) arow
i trzydziestu (30) metrow kwadratowych, objgtej ksigg4 wieczyst4
Kw nr 48881 Sadu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,----------d) aportem w postaci prawa wlasnoSci niezabudowanej dzialki

nr l74l

12 z mapy 5, polohonej przy

ul. Slowackiego

w Krapkowicach o obszarze lrzydziestu siedmiu (37) arow
i czterdziestu czterecl't (441 metrow kwadratowych, objqtej ksigg4
wieczystq Kw nr 49949 Sadu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,
e) aportem w postaci prawa wlasnoSci niezabudowanej dzialki

nr 512 z rrrapy B, polohonej przy ul. Pocztowej w Krapkowicach --o obszarze trzydziestu (30) arow i dziewieidziesigciu (90) metrow kwadratowych, objgtej ksigg4 wieczysta Kw nr 21561 Sadu
Rejonowego w Strzelcach Opolskich, -----

o l1cznej wartoSci 568.000 (pigciuset sze$cdziesieciu oSmiu tysigcy)
zT.otych, zaktore Gmina Krapkowice objqla wszystkie 568 (pigcset --sze$cdziesi4t osiem) udzialow po 1.000 fieden tysi4c) zlotychka2dy,
f) aportem w postaci wdzialu w wysoko$ci 797 / 1.000 (siedemset ----

dziewiEcdziesiat siedem/jeden tysiac) czgSci w prawie wlasnoSci -

nieruchomoSci pololonej w Krapkowicach, stanowi4cej -----zabudowan4 dzialkg nr 146 z mapy 8, o obszarze dziesigciu (10) arow i dwoch (2) metrow kwadratowych, objgtej ksigg4 wieczyst4 Kw nr 44322 Sadu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, ----o wartoSci 547.OOO (pigciuset czterdziestu siedmiu tysigcy)
zlotycl:^,

zaktore Gmina Krapkowice objgta w podwy?szonym na mocy
uchwaty Zgromadzenia Wspolnikow Nr 5l2OO2 kapitale
zakNadowyrn, 547 (pigcset czlerdzieSci siedeml wdzialow, po 1.000 -fieden tysiac) zlotycttkaZdy, o l4cznej wartoSci 547.000 (pigciuset -czter dziestu sie dmiu tysig cyl zloty c}:r,
g) aportem w postaci: Srodkow trwalych o l4cznej wartoSci rynkowej

- arkusz szostv

-

w kwocie 2.000,00 zL, pozostalych Srodkow trwalych
w uzytkowaniu o l4cznej wartoSci rynkowej w kwocie 550,00 zl, -wartoSci niematerialnych i prawnych o L4cznej wartoSci rynkowej
w kwocie 2.300,00 zl, Srodkow obrotowych - materialow

w rnagazynie o l4cznej wartoSci rynkowej w kwocie 1.000,00 zl, -wierzytelnosci Gminy Krapkowtce wzglqdem Spolki o l4cznej
wartoSci w kwocie 142.282,49 zl, razem o wartoSci 148.132,49 --(stu czterdziestu oSmiu tysigcy stu trzydziestu dwoch i 491100)--zlotycl:^,

h) gotowka w kwocie 72.867,51 (siedemdziesigciu dwoch tysigcy ----

oSmiuset sze$cdziesigciu siedmiu i 5I / IOO) zlotych, ---------------zaktore Gmina Krapkowice objgla w podwylszonym kapitale na ----mocy uchwaly Zgrorrradzenia Wspolnikow Nr 7 l2OO4 kapitale
zakladowyrn, 221 (dwiescie dwadzieScia jeden) wdzialow, po 1.000 -fieden tysi4c) zlotychkaidy, o l4cznej wartoSci 22I.OOO (dwustu ---dwudziestu jeden tysigcy) zlotych.

2. Burmistrz Miasta Krapkowice w imieniu Gminy Krapkowice -----zobowiapuje sig po podpisaniu tego Aktu Zatozycielskiego

ych w aporcie dziatek
25 i L6l6 z rr^apy 12, -----2 z rnapy B na rzecz spotki
l_1,

:-i;.-.,r/

Towarzystwa Budownictwa Spolecznego ,,ZGM" Sp. z o.o.
w organizacji z siedzib4 w Krapkowicach i zapewnia, 2e prawa do
dziatek nie s4 obciaione z jakiegokolwiek tytulu.

s10
kapitalu zakladowego Spotki mohe nast4pic na -----podstawie uchwaly zgrornadzettta wspolnikow, zarowno poprzez wniesienie aportow, jak i Srodkow pieniglnych, do kwoty

1. Podwylszenie

20.000.000 (dwudziestu milionow) zlotyclt w ci4gu 20 -------

(dwudziestu) lat od zarejestrowania Spolki i nie bedzie stanowitro zrniany Aktu Zalozy cielskiego Spotki
2. Uchwal a Zgr ornadzer:a W sp olnikow rno 2e zob owi

Vac

Wsp

olnik6w

do doplat, nie pr zekr aczaj 4cy cI't |OOo po siadany cl:r udzialow. - - - - - 3. Uchwala Zgrornadzenia Wspolnikow w sprawie doplat wymaga ----

kwalifikowanej wigkszosci 415 (czterech pi4tych) oddanych -------glosow, a do czasl pozostawania w Spolce Gminy Krapkowice - --zgody tego Wspolnika.--

s

I. Udzialy Spolki

mog4 byi

11

umorzone.---

----------:-

2. Za zgod4 Wspolnikow udziall-y mogq byi umorzorte w drodze ---nabycia udziatr6w przez Spotke (umorzenie dobrowolne)
3. Z wa2nych przyczyn, w szczegolnoSci w razie niewykonania przez

olnika uchw al Zgr ornadzerna W sp olnikow, niewykonania
przez Wspolnika zobowua4an wobec Spotki, nieobjgciawdzialow --w przypadku opisanym w S 12 us
Spolki, udzialy moga byi umorzo
Wsp

(umorzen ie pr zymusowe)

4. Uchwala w sprawie przymusowe
wymaga kwalifikowanej wigkszoS
oddanych.--------

s12

I. Obciaienie udzialw w Spolce lub jego zbycie wymaga

zgody Spolki, --

a do czasu pozostawania w Spolce Gminy Krapkowice - zgody tego Wspolnika.------2. Wspolnik ma pierwszenstwo nabycia zbywanycLrudziatow Spotki. --3. Wspolnrk zarnieruaj4cy zbyc :udzial, przedstawia pozostalym

Wspolnikom za poSrednictwem Zarz7du Spolki ofertg sprzedazy -----

- arkusz siodmv

-

wraz z podaniem minimalnej ceny sprzedaLy
Zarz4d Spotki, w terminie 30 dni od otrzyrnania oferty sprzedazy, --or ganizuj e pr zetar g zbyw any ch wdzial ow w Sro d p ozo statych
Wspolnikow, informuj4c ich z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzerarefi). za pornocq przesylek poleconyclt, poczty ------elektronicznej Iub za pomoc4 faxu.
W razie zainteresowania nabyciem przez wigcej niL jednego ---------Wsp olnik

a udzialy mo ga

zo stac

nabyte pr zez zainte re sowanych

Wspolnikow w Iiczbie n- 1 Wspolnikow oferuj4cych najwyLsze ceny -(gdzie n:ilo56 zainteresowangch Wsp6lnik6u), rnaksymalnie w iloSci -

odpowiadaj4cej proporcjonalnie ich dotychczasowemu udzialowi ----

w struktnrze udzialorn'ej Spolki
4. W razie nieskorzystania z prawa pierwszenstwa, udziaNy Wsp6lnika zostaj4, na podstawie decyzji podjgtej przez Zarz4d Spolki, zbyte na
rzecz Spotki w celu urnorzenia lub zbyte rra rzecz osoby trzeciej

\

.2-,:')'

w drodze przetarga organizowanego przez Zarz4d Spolki w terminie
do 30 dni od daty zakonczenia postgpowania okreSlonego w ust. 3, \.
Sci (w razie zbycia na rzecz Spotki) ----przetarguj - ceny sprzedaLy podanej wdzialy.
5. W razie Smierci Wspolnikajego wdziaty mogA przypailcw drod,ze ----spadkobrania tylko jednemu spadkobiercy. W razie nieobjqcia ------wdzialow w ci4gu jednego roku od Smierci Wspolnika wdzialy
zo

stan4 prz,ymusowo umo rzone. - ROZDZIAT, IV - ORGANY SPOLKI

s13
Organami Spotki s4: Zgrornadzenie Wspolnikow, Rada Nadzorcza ------oraz Zarzad.-

s14
Zgrornadzenia Wspolnikow s4 zwyczajne i nadzwyczaJne.--

1.

2. Zwyczajne Zgrornadzeme Wspolnikow zwolywane

jest przez Zarz4d,

-

najpolniej do konca miesi4ca czerwcaka2dego roku.---3. Nadzwyczajne Zgrornadzenre Wspolnikow zwolywane jest w miarg --potrzeb przez Zarz4d, rownieL na Z4danie Rady Nadzorczei, ---------w terminie dwoch tygodni od dnia jego zlohenia
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwotarlta zwyczajnego Zgtornadzetta ----Wspolnikow jeLeli Zarz4d r:re zwoLa go w terminie ustalonym --------w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w przypadku, gdy uzna to -------zawskazane, aZarz4d, tego nie :uczyrrrw terminie dwoch tygodni od
zgLoszenia ?4dania przez Rade Nadzorcz4. ------5. Zgromadzenre odbywa sig w siedzibie Spolki lub innym miejscu na -terytoriu m Rze czp o sp olitej Polskiej, jeheIi wszyscy
na to zgodg na piSmie.--------

W sp olni

cy wyr a24

s15
D

o komp etencj i Zgr omadzenia Wsp olnik ow nale zy : - - - - - - - - - -

l)

zatwierdzarrre bilansu oraz rachunku zyskow

i strat zarok ubiegly,

-

2) rozpatrywanie r zatwierdzarne sprawoz dan Zatzadu i Rady
Nadzorczej, ------3) ustalertie zasad wynagradzatua czlonkow Zatz4du Spotki

i Rady -----

Nadzorczej,--------

4l udzielanie absolutorium Zarz4dowi i Radzie Nadzorczej z wykonania
przez nie obowiapkow,5) podejmowanie uchwal w sprawie przeznaczenia zyskow i pokrycia ---

strat, wysokoSci odpisow na fundusze i kapitaly utwofzone przez ---Spotkg,6) podejmowanie postanowien dotycz4cycl.. roszczert o naprawie --------

arkusz osmy szkody, wyrz4dzonej przy zawiryywaniu Spolki lub sprawowaniu ----

zarz7du albo t:'adzoru,
7) zbywanie i wydzierLawianie przedsigbiorstwa lub jego
zorganizowanej czgSci oraz ustanowienie na nich ograniczonego -----

prawa fzeczowego, ------B) nabywanie

i zbywanie nieruchomoSci, prawa uzytkowania

wieczystego gruntu, albo udzialow w nieruchomosci, lub w prawie --

uzytkowania wieczystego gruntu, -----9) potqczenie lub likwidacja Spotki or+7. uq1zrraczenie likwidatotd,--------

10) przyst4pienie Spolki do innych spolek, tttworzenie oddzialu,

filii --;

lwb przedstawicielstwa Spotki albo zawiryanie innej spolki,
lI) obcia)enie lub zbycie udziahu w Spolce , wrnorzenie udzialu, ---------

i odwolywanie czlonkow Rady Nadzorczej, v,rybor ----przewodnicz4cego Rady N adzorczej, ------{ miany w umowie Spolki, w tym rownie| podwyzszenia lub ---------' i opnizenia kapitalu zaktadowego,-ejmowanie uchwal w sprawie doplat, -------) zaciqgnigcie przez Spolkg kredytu lub po2yczki o wartoSci
lr tek, aczaj qcejj e dnokrotno Sc kapitalu zakLad.owe go Sp otki, - - - - - - - - - 16) inne sprawy zastrzehone uchwal4zgronr'adzenia Wspolnikow lub -12) powolywanie

przewidziane w obowi4zuj4cych przepisach do wyl1cznej
kompetencji Zgromadzenia Wspolnikow, albo poddane pod ----ro

zstr zy gni g ci e Z gr omadzenia W sp olnikow pr ze z

Z

ar z4d

Sp

otki.

-----

-

s16
1. Uchwaly Zgrorr'adzenia Wspolnikow s4 podejmowane bezurzglgdna --

wigkszoSci4 glosow oddanych, bez wzglgdu na iloSi
r epr ezetltowanycl:- udzialow, z wyj qtkiem pr zyp adkow gdy przepisy - Kodeksu spotek handlowych lub niniejszy Akt Zalozycielski

wymagaj a kwalifikowanej wiqkszo Sci glo sow oddanych'

-------

-

2. Glosowanie jest jawne.-------3. Tajne glosowante zarz4dza srQ w ptzypadkach ptzewidzianych
przepisami Kodeksu spolek handlowyclt otaz na zqdanie choiby ----jednego ze Wspolnikow obecnych lub reprezentowanych -------na Zgr ornadzentu Wsp olnikow.

-----

-

s17
1. Rada Nadzorczasklada sig

zttzeclt

(3) do szesciu (6) cztonkow

wybieran y ch pr zez Zgr orrradzer:;re W sp olnikow. - - - - 2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej ttwa 2lata, nastqpny"l 3 lata'3. Ponowny wybor czLonkow Rady Nadzorczej do nowej Rady jest ------dozwolony

4. Gmina lub gminy, na obszarzektorydn dziala Spolka,
s4 uprawnione do wProwadzema Po

skladu Rady Nadzorczei.-

l.

--- - -

s18

Czlonkowie Rady Nadzorczej wykon

2. Organizacjq Rady Nadzorczej i sposob wykon5rwania pfzez ni4 -------obowirykow okreSla uchwalony przez Zgromadzenie Wspolnikow ----

regulamin.-------

sle

1. Rada Nadzorcza sprawuje staly nadzor nad dzialalnoSci4 Spolki, ---a

w

szczegolnoSci:

---------

bilans oraz rachunek zyskow i strat, zarowno co do
zgodnoSci z dokumentami, jak i stanem faktycznym,------b) ocenia sprawozdanie z dzialaJnoSci Zarz4du Spolki,-c) analizuje i opiniuje wnioski Zarz4du w sprawie ptzezrtaczaraLa ----a) bada

- arkrlsz dziewiatv
zyskow, 2rodel

i

-

sposobow pokrycia strat, wysokoSci odpisow na -

fundusz e,-------d) przedstawia Zgrornadzeniu Wspolnikow opinie w sprawach --------

wymienionych pod lit. a do c powyhej
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej nalezy ponadto:---------a) wnioskowanie

lub

zwoly'uvanie zwyczajnych

i nadzwyczajnych -----

Zgr omadzen W sp olnikow,

b) wykonywanie w imieniu Spolki wzglgdem Zarz4du uprawnien -----

wynikaj acych ze stosunku zatrudnienia,
cl nadzorowanie wykonania przez Zarz4d uchwal Zgrornadzenia -----

Wspolnikow,-----d) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarz4du,
e) opiniowanie rocznych planow finansowych,

*

------

na wniosek Zarzqdu Spolki, wyra2ante zgody na zbywanie

'\

Srodkow trwalych i nieruchomoSci Spotki o wartoSci --------

zakladowego Spotki, -------

ta przepr ow adzalacego badanie

--- -

otki.----3. Przy wykonywaniu swoich obowiapk6w Rada Nadzorczarna prawo --wgl4du do wszystkich dokumentow Spotki oraz Z4dania wyjaSnien -od Zarz4du i pracownikow Spolki.--

4. Rada Nadzorcza zbiera sig na posiedzeniu nie rzadziej niL raz natrzy
miesi4ce, a ponadto na kaLdy wniosek Zarz4dw, Przewodnicz4cego Rady N adzor czej, Wicep r zew o drticz4ce go Rady N adzo rc zej lub
co najmniej 2 czlonkow z Rady Nadzorczej, z podaniem przyczyn ----

i pr zedmiotu p o si edzenia. Przew o dnicz4cy Rady Nadzorc zej - - - - - - - - - - zobowiryany jest do zvrolartia takiego posiedzenia w terminie 14 dni
od zgloszenia wniosku. Zwolanie dokonywane jest w formie
pisemnej

5. Z wa2nych przyczyn posiedzenie Rady Nadzorczej mohe zostai

na
odlegtoSc w terminie do 3 dni przed planowanym terminem
posiedzenia.-----6. Rada Nadzorcza nie jest zwiry,ar:a porzadkiem obrad
zwot-arre za po1rednictwem Srodkow porozumiewania sig

przedstawionym w zawiadomieniu o posiedzertiu, o rIe zmranie
porz4dku nie sprzeciwi sig dwie trzecte osob uczestnicz4cyclt
w posiedzeniu.---

s20

1.

Zarz4d i jego sklad powolywany i odwolywany jest uchwal4 Rady ---Nadzorczej Spotki. Prezes Zarz4dujest dyrektorem Spolki. --

2. Zarz4d sklada sie

z 1 fiednego) do 3 (trzechl czlonkow.--------

3. Zarz4d moZe ustanowic prokurentow. 4. Zasady pracy Zarz4du oraz wspolpracy z pozostalymi organami

otki okre Sla re gulam rn zatwier dzony
5. Kadencja zarz4du trwa 5 (pigi) lat.
Sp

------

pr zez Rade N adzorc 24. - - - - - - - -

s21

Do kompetencji Zarz4du Spotki naleZ4 wszelkie sprawy,

nie zastrze2one dla innych organow przepisami Kodeksu spolek
handlowy cll' or az zapisarrri niniej sze go Aktu Zalozy cielskiego.

s22

1

. Uchwaly Zar zqdu zap adaj 4 b ezw zglg dn4 wigkszo Sci4 gl o sow

---------

-

oddanych, a w przypadku gdy wynik glosowania jest rowny ----------- rozstrzygaj4cym jest glos Prezesa Zarz4du
2. W przypadku Zarzqdujednoosobowego organ ten nie ma

obowi7,l*t

podejmowania uchwal, jednakLe decyzje w sprawach wymienionych
w ust. 3 wymagaj4 formy pisemnej. ------3. Uchwaly Zarz4du wymagaja sprawy przekraczaj4ce zakres zwyklych

- arkusz dziesiatv

-

czynnoSci Spolki, a w szczegolnoSci:--------a) ustalenie regulaminu Zarz4du,

b) powotanie prokurentd,-------

cl tworzenie i likwidacj a oddzialow,-----d) udzielanie przez Spotkg porgczei, gwarancji oraz wystawianie ----

weksli,-e) zbywanie i nabywanie aktywow trwalych o wartoSci rownej lub --pr zekr aczaj 4cej rownowarto

S

c kwoty

5 0 .0 0

0 (pi7 cdziesi4t

ty sig cy)

zloh,clt,f) urnarzanie wierzytelnoSci i odsetek od wierzytelnoSci,

g)zaciaganieptzezSpotk9kredytowipozyczek._-------

s23

W sprawach migdzy Spolk4a czlonkiem Zarz4du, Spolka bedzie

-

L

eprezentowanaprzez Rade Nadzorcz4, czLonka Rady Nadzorczej ------'delggowanego
na podstawie uchwaly tego organu, albo przez
pelrf om o cnika

p

owol ane go uchw al4 Zgr ornadzenia Wsp olnikow.

--------

-

!

s24

Do dokon5,'rn'ania czynnoSci prawnych w imieniu Spolki uprawnieni sa:

l4cznte drn'aj Czlonkowie Zarz4du, lub teL Czlonek Zarz4du l4cznie ----z prolttrentem. W przypadku Zarz4dujednoosobowego do ------reprezentou'ania Spolki oraz czynnoSci prawnych w imieniu Spolki -----

uprawniony jest Prezes Zarz4du

-

samodzielnie.--

ROZDZIAI,,V - DZIAN,ALNOSC SPOI,KI

s2s

Rok obrotowy Spolki pokrywa sig z rokiem ka-lendarzoryrn.

Sprawozdanie finansowe za ka2dy rok dzialania Spolki opracowane ---bedzie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoSci.--

s26

Spolka dziala zgodnie ze schematem organizacyjnym i regulaminem --or ganiz acyj nym u stalo ny rn pr ze z Z ar z 4d S p o t ki. - -

s27

Spolka, stosownie do uchwal Zgrornadzenia Wspolnikow, moze tworzyc
fundusze i kapitaly, w tym:-----

zapasow z przeznaczertiern m.in. na pokrycie strat
bilansowych,------2) kapitaly rezerwowe i inne fundusze lub kapitaly celowe, na ktore
bedzie przekazywasla czgsi zysku Spotki.-1) kapitaL

-

ROZDZIAI, VI - POSTANOWIENIA KONCOWE

s28

Rozwtryanie Spolki nastgpuje na podstawie uchwaly Zgrorr.adzenia ---Wspolnikow lub w innych przypadkach uregulowanych obowiryuj4cymi
przepisarni. ---- --- --

s2e

likwidacji Spotki jej majatek z prawami ----i zobowiryaniarni przecrrodzi na wlasnosc Gminy Krapkowice, -------z uwzglgdnieniem przepisow art. 286 SS I i 2 Kodeksu spolek
handlowych. -------

1. W przypadku

2. Likwidacjg Spolki przeprowadza Zarz4d, chyba ze uchwala ----------Z gr ornadzenia Wsp olnikow wsk a2e innego likwidatora. - - -

- arkusz jedenasty -

s30

wymagane przepisami prawa ogloszenia pocho dz4ce od spolki, --------zarnieszczan-e beda w prasie ogolnokrajowej,lokalnej i w sied.zibie -----Spolki, oraz w razie zastrzehenia przepisami prawa w Biuletynie -------zarn6wien Publicznych i Monitorze s4dowym i Gospodarczym."

s2

zobowiryuje sig zarz4d,spolki do zgloszenia zrniart,o ktorycn ---mowa w S 1, do S4du Rejestrowego w Opolu

Wobec wyczerpania porz4dku obrad
adzwy czaj ne

Z

gr omadzenie Wsp olnikow.

$ 3. Koszty sporz4dzenia tego
$ 4. Do niniejszego

S 5. Wypisy tego

::"-*:]

:_^-'^*

__________

aktu poniesie Spolka. ---------

protokolu przedhohono: listg obecnosci.

aktu mog4 byi wydane Sp6lce -------

oraz Wspolnikowi, w dowolnej iloSci.

Notariusz pouczyla stawajacego o obowi4zku wynikaj4cego
z art. 17r w zuriry,ku z art.256 S 3 kodeksu spolek handlowych. -----g 6. Pobrano:

pkt

- wynagrodzenie za czynnosci notarialne zgodnie z S 9 ust.
1 , rozporz4dzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnta

1

-

28 czerwca 2OO4 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy

notarialnej (Dz. U Nr 148 poz. 1564 z poLn.z-.),

*

kwocie

10,00 zlotych,

- podatek VAT, na podstawie ustawy z dnia 11 marca2OO4 roku,
o podatku od towarow i uslug (tekst jednolity Dz.U z 20 1 1 roku,

o

Nr 177 poz 1054), w wysoko$ci23oh, od 10,00 zlotyctr, w kwocie
2,3O zlotyclr'.

Akt ten odczytano, pr4jeto i podpisano.
Na oryginale wlasnorgczrle podpisy ztozyt stawajacy oraz notariusz.

NOTARIUSZ IWONA MARIA TYLKA
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAPKOWICACH
ULICA PRUDNICKA 14
REPERTORIUM A nr 752/2OI2 ------Wypis ten wydano: Spolce. -----Pobrano: --------Il wynagrodzenie zaczynnoSci notarialne w kwocie 1,OO zlotycl:r,
na podstawie S 12 rozporz4dzenia Ministra SprawiedliwoSci
z dnia 28 czerwca 2OO4 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy :notarialnej (Dz.U. z2OO4 roku, Nr 148 poz. 1564 zpoZn. zrn.),
2 / podatek VAT, na podstawie ustawy z dnia 1 1 marca
2OO4 roku, o podatku od towarow i uslug (tekst jednolity Dz.U
z 20 11 roku, Nr 177 poz IO54) w wysokoSci 23o/o, od 1 ,OO zlotych, ----w kwocie O,23 zlotycl:'.
Krapkowice dnia dwudziestego lutego dwa tysi4ce dwunastego
(2O.O2.2OI2) roku.

Notariusz

!-

Lista obecno6ci na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w
Towarzystwa Budownictwa Spolecznego ,,ZGM" Sp. z o.o.

z dnia20.02.2012 r.

Gmina Krapkowice, posiadaj

/7

I

4c

a 100% udzial5w, reprezentowana

krw-pk^ouic
...

prze, ..!*.Y !!t..nAP.:.............r...

....

..

