RADA MIEJSKA
w KRAPKCWICT\CH

tl

ucrrwALA NR rx/ lt6 /20
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 23 listopada 20Il r.

w sprawie zmiany uchwaly Nr XXU324|2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia27 listopada 2000 r.
w sprawie utworzenia Towarrystwa Budownictwa Spolecznego ,,ZGM" w Krapkowicach w formie sp6lki
z ogr aniczon4 od powiedzialno6ci4
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9lit. h ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j.Dz.U.22001
r. Nr 142 poz. 1591, zm:. DzU. 22002 r. Nr 23 poz.220 ,Dz.U. 22002 r. Nr 62 poz. 558,D2.U. 22002 r. Nr 113

poz. 984, Dz. U. 22002 r. Nr 214 poz. 1806 , Dz. U. 22003 r.
Nr 80 poz. 717 ,Dz.U.22003r. Nr 162 poz.1568 ,Dz.U.22004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U.22004 r. Nr 116
poz. 7203, Dz. U. 22004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. 22005 r. Nr 172 poz. 7441,
Dz.U.22006 r. Nr

17

poz.I2\, Nr 181 poz.1337,D2.U.22007 r. Nr 48 po2.327, Nr 138 po2.974, Nr 173 poz.

121,7, Dz. U. 22008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poa. 1458, Dz. U. 22009 r. Nr 52
poz.420, Nr 157 poz. l24l,Dz.U 22010 r, Nr 28 poz.I42 i 146, Nr 40 po2.230, Nr 106 poz.675,Dz.U. z20lI
r. Nr 21 poz. l13, Nr I77 po2.679, Nr I34 po2. 777) oraz art.2 i art. 4 ust. l pkt 1 oraz art.9 ust. l ustawy z dnia
9 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 22011 r., Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Krapkowicach
uchwala co nastgpuje :
S 1. 1. Towarzystwo Budownictwa Spotrecznego ,,ZGM" Sp. z o.o. utworzone uchwal4Nr XXI/324/2000 Rady
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2000 r. jako jednoosobowa Sp6lka ze 100%o udziaNem Gminy
Krapkowice zakonczy zdniem 3I stycznia 2012 r. dzialalnoll prowadzon4 na podstawie ustawy zdnia 26
paLdzienika 1995 r. o niekt6rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 22000 r. Nr 98 poz.
1070, z p62n. zm.) i bEdzie kontynuowad dzialalnoi6 jako jednoosobowa sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4
ze 700o/o ldziaNem Gminy Krapkowice, wykonujqca zadania wlasne Gminy w zakresie uZytecznoSci publicznej,
szczeg6towo wskazane w ust. 2.

2. Celem i gl6wnym przedmiotem dzialalnoSci Sp6lki bpdzie zaruqdzanie komunalnymi nieruchomoSciami
mieszkalnymi i niemieszkalnymi, budowa, nabywanie oraz eksploatacja nieruchomoSci wchodzqcych w sklad
gminnego zasobu nieruchomoSci..

3.W zwiqzk:u ze zmianq przedmiotu dzialalno$ci Sp6lki, wtym zzaniechaniem dzia\alnoSci wformie
towarzystwa budownictwa spolecznego, w akcie zaNoirycielskim Sp6lki zostanq wprowadzone zmiany. Projekt
tekstu jednolitego aktu za\oLrycielskiego po wprowadzenil zmian, stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly.
$2.W) uchwale Nr XXI/324/2000 Rady Miejskiej wKrapkowicach zdnia2T listopada 2000 r. wsprawie
utworzenia Towarzystwa Budownictwa Spolecznego ,,ZGM, wKrapkowicach wformie sp6lki zograniczon4
odpowiedzialnoSci4uchyla siE $ 3, $ 4 i $ 5,
$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Krapkowic, w szczeg6lno5ci zobowiqzuje sig Burmistrza
Krapkowic do podjgcia dziatan zmierzajqcych do dokonania zmian w akcie zaloLycielskim Towarzystwa
Budownictwa Spolecznego ,,ZGM' Sp, z o.o. w ramach funkcji Zgromadzenia Wsp6lnik6w.
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$ 4. Uchwala wchodzi

w irycie z dniem podjpcia, przy czym $

1

z moc4 obowi4zuj4c4 od dnia

3l

stycznia

2012r.

pti"*oa7i"rf6inu$mejskiej
mgr Witold Ro2alowski
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RADA MIEJSKA
W KRAPKOWICACH
Aktza\oirycielski SP6lki Pod firm4
za&ad,Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp6lka z ograniczonL
odPowiedzialnoSci4
z siedzib4 w KraPkowicach

$1

Sp6lkq z
Burmistrz Miasta Krapkowice w imieniu Gminy Krapkowice,Yo"ryjednoosobow4
og.urri.ron4 odpowiedzialnosci% ze{anq.w dalszej czgsci tego aktu "Sp6lkq".

$2
Sp6lka z
Firma sp6lki brzmi z?lkl€ld Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ograniczon4 odpowiedzialno6ci4 w Krapkowicach'
2'Sp6lkamo2elLrywa6skr6conejnaTwyZGKiMSp'zo.o.wKrapkowicach.

1.

$3
1.

2.

a)

Czas trwania Sp6lki jest nieograniczony'
Sp6lka dziala na Podstawie:

przeprs6w kodeksu sp6trek handlowych (Dz. U. z 2000 r.

p62n. zm.)

b)

ustawy

z

Nr 94 poz' 1037 '

dnia2O grudnia t996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. u '

z20ll

z

nr

45 poz.236,zP62n.zm')

c)ustawyzdnia|2cze-wca2o0If'oochronieprawlokator6w,
(Dz. U. z 2005 r' Nr
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

przepis6w maj4cych zastosowanie do
ednostki samorz4du terytorialnego'

$4

1

2.

i poza jei granicami'
Sp6lka prowadzi dzialalno66 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
przedsigbiorstwa'
filie,
Na obszarze swego dzialania Sp6lka moae twotzy' oddziaty,
i osobami frzycmyml
biura, przedstawicieliw a oraztwotzy' sp6lki z osobami prawnymi
a

3.

takle ucze stniczy6 w innych ot ganizacjach i przed s igw zigciach'
izagranicznych'
Sp6lka moZe nabyw a|'akcielfizia\y w innych sp6lkach krajowych
85

Siedzib4 Sp6lki jest miasto Krapkowice'

il.

PRZEDMIOT DZIAN.ANIA
$6

1.
2.

m
w

zarzqdzanie komunalnymi nieruchomo6ciami
, nabywanie oraz eksplo atacia nieruchomo6ci

ruchomoSci'
w szczeg6lnosci:
Real\zacjaprzez Sp6lk gzadah,o kt6rych mowa w ust. 1, obejmuje

1)
2)

i
administrowanie komunalnymi nieruchomosciami zabudowanymi
niezabudowanymiGminyKrapkowice,wtymwchodz4cymiwsklad
Gminy Krapkowice, stref4 platnego parkowania,
zasobu
-i",,t*io*"go
targowiskie m, z wYlqczeniem dr6g i
rePrezentowanie GminY

nieruchomo6ci zabudowanYch

Sp6lki,

w szczeg6lnoSci w zakre
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prawnych zwiqzanych z tymi nieruchomoSciami, w tym zawieranie, zmiana i
rozwiqzywanie umowy najmu lub dzierhawy albo rt?yczenia lokali socjalnych,
miesrkalnych, uzytkowych, gara|y, pomieszczen przynaleinych i pomieszczefi
og6lnego uZytkowania w budynkach komunalnych (pralnie, kom6rki, suszarnie), w
ru*urfu pelnomocnictwa udzielonego przez Gmtng Krapkowice, z wyl4czeniem
prawa do rozporzqdzania nieruchomoSciami i ich obci4Zania w spos6b inny niZ
vtyLei- wymienione,

3)

zarzqd nieruchomoSciami

Krapkowice

, o

ustalonym

o wlasno6ci mieszanej z tdziaNem Gminy
i nieustalonym stanie prawnym, a takae

nieruchomo(ciami porzuconymi administrowanymi przez Gming Krapkowice;

utrzymanie czystoSci i porz4dku na powierzonych w zarzqdzanie
nieruchomo(ciach, w tym na obszarze zarzqdzanych wngtrz osiedlowych i teren6w

4)

zielonych oraz plac6w zabaw;

5)

sprawowanie dozoru nad powierzonymi nieruchomo5ciami
ruchomym;

i

maj4tkiem

zabudowg, odbudowg, rozbudowE, nadbudowg, przebudowE lub

6)

modernizacjE obiekt6w budowlanych na nieruchomo6ciach;

budowanie lub nabywanie wielorodzinnych i jednorodzinnych budynk6w
mieszkalnych, w Wm z lokalami uZytkowymi, z przeznaczeniem na wykorzystanie
w ramach publicznego zasobu mieszkaniowego;
wykonywanie w zarzqdzanych nieruchomo6ciach prac remontowo8)
budowlanych, Slusarskich, stolarskich, dekarskich orazremont6w instalacji wodnokanalizacyjnych;
oczysiczanie, porz4dkowanie i od6nieZanie teren6w gminnych znajduj4cych
9)
sipw
- zarzqdzie Sp6lki;
,u*i"runie i realizacja um6w najmu, dzietlawy, uiryczenia i innych
10)
stanowi4cych podstawg udostEpnienia gminnych nieruchomoSci osobom trzecim, w
tym dotyczqcych najmu lokali komunalnych i socjalnych wedlug zasad okre6lonych
w odrgbnych przepisach'
przedmiotem dzialalnoSci Sp6trki, zgodnie z Polsk4 Klasyfikacjq dzialalno6ci, w
zakresie opisanym w ust. 1 i 2, jest:
zbieranie odpad6w innych ni?niebezpieczne (38'll'Z)
1)
budowlane zwiqzane ze wznoszeniem budynk6w
roboty
2)
mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.2)
roboty zwiqzane z budow4 dr6g i autostrad (42'II'Z)
3)
wykonywanie instalacji elektrycznych(43'21'Z)
4)
wykonlwanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
5)
gazowych i klimaty zacyjnych (43'22'Z)

7)

3.

I

6)wykonywaniepozostalychinstalacjibudowlanych(43'29'Z)

7)
8)
g)
10)
11)

(43.3e.2)

12)

tYnkowanie (43.31.2)
zal<\adanie stolarki budowlanej (43'32'Z)
posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie Scian (43 '33 'Z)
malowanie i szklenie (43'34'Z)
wykonywanie pozostalych rob6t budowlanych wykoriczeniowych
wykonywanie konstrukcji i pokry6 dachowych (43'9LZ)

pozostale specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nie
sklasyfikow ane (43 .9 9 .Z)
transport drogowy towar6w (49'41'Z)
14)
kupno i sprzedulnieruchomoSci na wlasny rachunek (68.10'Z)
15i

13)

16)wynajem.izaruqdzanienieruchomoSciamiwlasnymilub
dzierZawionym i (68 .20 .Z)

n)
18)
Id: 053
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dzialalnoll

1e)

rachunkowo-ksipgowa;

doradztwo podatkowe

(6e.20.2)

dziaNalnoll pomocnicza zwiqzana z ttrzymywaniem porz4dku w
budynkach (81.10.2)
obiekt6w
sprz4tanie budynk6w
niespecjalistyczne
przemyslowy ch (8 I .21 .Z)
pozo stale spt zqtanie (8 | .29 .Z)
22)
dziaNalnoll uslugowa zwiqzana z zagospodarowaniem zieleni
23)

20)

i

2l)

4.

(8t.30.2)
Przedmiot dzialalno6ci Sp6lki mie6ci sig w zakresie okreSlonym w przepisach ustawy
o gospodarce komunalnej, wymienionej w $ 2 ust. 2lit.b niniejszego aktu.

$7
Dochody Sp6lki nie mog4 byc przeznaczone do podzialu pomipdzy Wsp6lnik6w. Przeznacza
sigje w caloSci nadzialalnoS6 Sp6lki, okre6lon4w $ 6 tego aktu.

V. KAPITAN, ZAKLADOWY SPOI,KI

1.
2.
3.
4.
5.
1.

)

Id:

$8

Kapital zaldadowy Sp6lki wynosi 1.336.000 (slownie: jeden milion

trzysta

i

trzydzie(ici sze56 tysiEcy) zlotych dzieli sig na 1.336 fieden tysi4c trzysta trzydzie(;ci
sze56) tdzial6w o warto5ci nominalnej 1.000 fieden tysiac) zlotychzakaLdy tdziaN.
Udziaty s4 r6wne i niepodzielne.
Kazdy wsp6lnik moze mie6 wiEcej niZ jeden ttdzia\'
Wsp6lnik nie moZe pobiera6 odsetek od udzial6w.
Kuhdy tdzia\nazgromadzeniu wsp6lnik6w daje prawo do jednego glosu.

$e
Burmistrz Miasta Krapkowice w imieniu Gminy Krapkowice oSwiadczyt, 2e w
udzialy w pierwotnym kapitale Sp6lki zostaly pokryte:
aportem w postaci prawa wlasnoSci zabudowanej dziaNki nr 258 z mapy 8,
a)
polozonej przy ul. Rybackiej nr 9 w Krapkowicach o obszarze trzech (3) ar6w i
sze$(dziesiEciu dziewiEciu (69) metr6w kwadratowych, objgtej ksigg4 wieczyst4 Kw
nt 51709 S4du Rejonowego w Strzelcach Opolskich
aportem w postaci prawa wlasnoSci zabudowanej dzialkim 20125 zmapy 12,
b)
poloZonej przy ul. Damrota nr 2 w Krapkowicach o obszarze dwudziestu dw6ch (22)
ar6w i dwudziestu oSmiu (28) metr6w kwadratowych, objptej ksiEg4 wieczyst4 Kw nr
46204 S4du Rejonowego w Strzelcach Opolskich
aportem w postaci prawa wlasno6ci zabudowanej dzialki nr 1616 z mapy 12,
c)
poloZonej przy ul. Krasickiego nr 4 w Krapkowicach o obszarue trzydziesit pigciu
(35) ar6w itrzydziestu (30) metr6w kwadratowych, objEtej ksigg4 wieczyst4 Kw nr
48881 Sqdu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
aportem w postaci prawa wlasno6ci niezabudowanej dzialki nr l74lI2 z
d)
mapy 5, poloZonej przy :ul. Slowackiego w Krapkowicach o obszarze trzydziestu
siedmiu (37) ar6w i czterdziestu cilerech (44) metr6w kwadratowych, objqtej ksigg4
wieczyst4 Kw nr 49949 Sqdu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
q
aportem w postaci prawa wtrasnoSci niezabudowanej dzialkinr 512 zmapy 8,
polo2onej przy ul. Pocztowej w Krapkowicach o obszarze trzydzieslt (30) ar6w i
dziewig|dziesipciu (90) metr6w kwadratowych, objqtej ksipg4 wieczyst4 Kw nr
21561 S4du Rejonowego w Strzelcach Opolskich, o lqcznej warto5ci 568.000
(piEciuset szeS6dziesigciu oSmiu tysipcy) zlotych, zakt6re Gmina Krapkowice objqla
wszystkie 568 (pi96set sze66dziesi4t osiem) udzial6w po 1.000 fieden tysiQc) ztotych
kuZdy, o Lqcznej warto6ci 568.000 (piEciuset sze66dziesipciu o5miu tysiqcy) zNotych
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aportem

D

g)

h)

w postaci tdziaht w

wysokoSci 7971L000

(siedemset

dziewipldziesi4t siedem/jeden tysi4c) czp(;ci w prawie wlasnoSci nieruchomo5ci
poloZonej w Krapkowicach, stanowiqcej zabudowan4 dziatkq nr 146 z mapy 8, o
obszarze dziesigciu (10) ar6w i dw6ch (2) metr6w kwadratowych, objqtej ksipg4
wieczyst4 Kw nr 44322 S4du Rejonowego w Strzelcach Opolskich, o wartoSci
547 .000 (pigciuset czterdziestu siedmiu tysiEcy) zlotych, zakt6re Gmina Krapkowice
objgla w podwyZszonym na mocy uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w z Nr 512002
kapitale 547 (pipiset czterdziei:ci siedem) udzialow po 1.000 (jeden tysiqc) zlotych
kaady, o lqcznej wartoSci 547.000 (piEciuset czterdziesit siedmiu tysigcy) zlotych
aportem w postaci: Srodk6w trwatych o lqcznej warto6ci rynkowej w kwocie
2.000,00 zl, pozostalych $rodk6w trwatych w urytkowaniu o \qcznej warto$ci
rynkowej w kwocie 550,00 zl, wartoici niematerialnych i prawnych o Lqcznei
warto6ci rynkowej w kwocie 2.300,00 2tr, 6rodk6w obrotowych - material6w w
magazynie o lqcznej warto5ci rynkowej w kwocie 1.000,00 zN, wierzytelnoSci Gminy
Krapkowice wzglqdem Sp6lki o lqcznej wartoSci w kwocie 142.282,49 zl, razem o
warto5ci 148.132,49 (stu czterdziestu o5miu tysiEcy stl trzydziestu dw6ch zNotych
czterdziestu dziewiEciu groszy) z\oty ch,
got6wk4 w kwocie 72.867,51 (siedemdziesiEciu dw6ch tysipcy oSmiuset
sze5idziesigciu siedmiu zlotych pip6dziesiEciu jeden groszy) zlotych, zakt6re Gmina
Krapkowice objgla w podwyZszonym na mocy uchwaty Zgromadzenia Wsp6lnik6w
Nr 7/2004 kapitale 221 (dwieficie dwadziescia jeden) udzial6w po 1.000 fieden
tysiqc) z\oIychkaady, o \qcznej wartoSci 22L000 (dwustu dwudziestu jeden tysiEcy)
z-totych.

Burmistrz Miasta Krapkowice w imieniu Gminy Krapkowice zobowi4zuje sig po
podpisaniu tego aktu zaloLycielskiego przenie66 wlasno66 wniesionych w aporcie dzialek
nr 258 zmapy 8,rtr 20125 i1616 zmapy 12,nr I74lI2 zmapy 5 int 512 zmapy 8 na
rzecz Sp6lki Budownictwa Spolecznego ,,ZGM" Sp. z o.o, w organizacji z siedzib4 w
Krapkowicach i zapewnia,2e prawa do dzialek nie s4 obci4Zone z jakiegokolwiek b.rutu.
$10

1.

na podstawie uchwaly
jak i Srodk6w
poprzez
aport6w,
wniesienie
zar6wno
Zgromadzenia Wsp6lnik6w,
w ci4gu 20
(dwudziestu
zlotych
milion6w)
pienigZnych, do kwoty 20.000.000
(dwudziestu) lat od zarejestrowania Sp6lki i nie bEdzie stanowilo zmiany aktu

PodwyZszenie kapitalu zakladowego Sp6lki moze nast4pii

)

zaloZycielskiego Sp6trki

2.

Uchwala Zgromadzenia Wsp6lnik6w moZe zobowiqzad Wsp6lnik6w do doplat, nie
pr zekr aczajqcych

J

1

0

.

0% posiadanych udzial6w.

Gminy Krapkowice

-

zgody tego Wsp6lnika,

$
1.

2.
a

w

sprawie doplat wymaga kwalifikowanej
wigkszoSci 415 (czterech piatych) oddanych glos6w, a do czasu pozostawania w Sp6lce
Uchwala Zgromadzenia Wsp6lnik6w

11

Udzia\y Sp6lki mog4 by6 umorzone.
Za zgod4 Wsp6lnik6w :udziatl-y mog4 by6 umorzone
przez Sp6lkg (umorzenie dobrowolne).

w

drodze nabycia udzial6w

Z wuhnych przyczy\ w szczeg6lno5ci w razie niewykonania przez Wsp6lnika
uchwal Zgromadzenia Wsp6lnik6w, niewykonania przez Wsp6lnika zobowi4zaf wobec
Sp6lki, nieobjgcia tdzialSw w przypadku opisanym w $ 12 ust. 5 zd. 2, dziaLania na
szkodg Sp6lki, udzialy mogQ by6 umorzone bez zgody Wsp6lnika (umorzenie
przymusowe).

Uchwala

4.

wiEkszo6ci

3/+

w sprawie przymusowego umorzenia

ludziahtl-6w wymaga kwalifikowanej

(trzech crwartych) glos6w oddanych.

$12
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2.

Sp6lce lub jego zbycie wymaga zgody Sp6lki, a do czasu
pozostawania w Sp6lce Gmrny Krapkowice - zgody tego Wsp6lnika.
Wsp6lnik ma pierwszeristwo nabycia zbywanych tdzial6w Sp6lki'

J.

Wsp6lnik zamierzajqcy zbyd ldziat przedstawia pozostalym Wsp6lnikom

1.

A
a

Obci4Zenie udziatu

w

za

poSrednictwem Zarzqdu Sp6lki ofertg sprzedaLy wraz z podaniem minimalnej ceny
sprzeda1y. Zarzqd Sp6lki w terminie 30 dni od otrzymania oferty sprzedaLry organizuje
przetarg zbywanych udziatr6w w6r6d pozostalych Wsp6lnik6w, informujqc ich listami
poleconymi, pocd4 elektronicznq lub za pomocQ faxu za co najmniej 7 dniowym
tprzedzeniem. W razie zainteresowania nabyciem przez wigcej niZ jednego Wsp6lnika
11dziaLy mog4 zostad nabyte przez zainteresowanych Wsp6lnik6w w liczbie n-l
Wsp6lnik6w oferuj 4cych najwy Asze ceny (gdzie n: ilo i t z ainter es ow anych Ws p6lnik6w),
maksymalnie w ilo6ci odpowiadaj4cej proporcjonalnie ich dotychczasowemu udzialowi w
strukturze udzialowej Sp6lki.
W razie nieskorzystania z prawa pierwszefstwa :udzia\y Wsp6lnika zostajq na
podstawie decyzji podjgtej przez Zaruqd Sp6lki zbfie na rzecz Sp6lki w celu umorzenia
lub zbyte rra rzecz osoby trzeciej w drodze przetargtt organizowanego przez zatzqd

Sp6lki w terminie do 30 dni od daty zakohczenia postEpowania okreSlonego w ust. 3,

5.

przy zastosowaniu jako warto6 ci (w razie zbycia na rzeez Sp6lki) lub ceny wywolawczej
(w razie przetargu) ceny sprzeda|y podanej przez Wsp6lnika zbywajqcego:udzia\y'
W razie Smierci Wsp6lnika j ego :udzia\y mog1przypaS6 w drodze spadkobrania tylko
jednemu spadkobiercy. W razie nieobjgcia udzial6w w ci4gu jednego roku od Smierci
Wsp6lnika udziaLy zostan4 przymusowo umorzone.

VI. ORGANY SPOI,KI
$ 13
Organami Sp6lki sq: Zgromadzenie Wsp6lnik6w, Rada Nadzotcza ofaz Zarzqd.

$14

1. Zgromadzenia Wsp6lnik6w s4 zwyczajne i nadzv,'yczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w zwotywane jest

przez Zarzqd, najp6Zniej do

korica miesiqca czetwca kaZdego roku.

3.
\

Nadnvyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w nvotywane jest w miarp potrzeb przez
Zarzqd, r6wniez na Zqdanie Rady Nadzorczej w terminie dw6ch tygodni od dnia jego
za\oLenia.

4.

Rada Nadzorcza ma pmwo zwolania zv,,yczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w je2eli
Zarzqd.nie zwoNa go w terminie ustalonym ust. 2 niniej szego paragrafi oraz w przypadku,
gdy uzna to za wskazarre, a Zarzqd tego nie luczyni w terminie dw6ch tygodni od
zgloszenia hqdania przez Radg Nadzorcz4,

5.

Zgromadzenie odbywa sig w siedzibie Sp6lki lub innym miejscu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej , jeaeliwszyscy Wsp6lnicy wytaa1nato zgodq na piSmie.

$ 15
Do kompetencji Zgromadzenia Wsp6lnik6w nale?y :
1) zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysk6w i sttatzarok ubiegly,
2) rczpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdaizarzqdu i Rady Nadzorczej,
3) ustalenie zasad wynagradzania czlonk6w Zarzqdtt Sp6lki i Rady Nadzorczej,

4) udzielanie absolutorium
5)
6)

Zarzqdowi

i

Radzie Nadzorczej

z

wykonania przez nie

obowiqzk6w,
podejmowanie uchwal w sprawie przeznaczenia zysk6w i pokrycia strat, wysoko6ci
odpis6w na fundusze i kapitaty utworzone przez Sp6lk9,
podejmowanie postanowieh dotyczqcych roszczef o naprawie szkody, wytzqdzonej ptzy
zawiqzyvvaniu Sp6lki lub sprawowani:uzaruqdt albo nadzoru,
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7)

zbywanie

!)
9)

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
nabywanie i zbywanie nieruchomosci, albo udziar6w w nieruchomosci,
polqczenie lub likwidacji Sp6lki orazwznaczenie likwidatora,

i

wydzierhawianie przedsigbiorstwa lub

jego zorganizowanej

czpsci oraz

10) przyst4pienie Sp6lki do innych sp6lek, utworzenie oddziaLa, filii lub przedstawicielstwa
Sp6lki albo zawiqzanie innej sp6tki
11) obciqzenie lub zbycie :udziaLu w Sp6lce, umorzenie tdzia\u
12) powolywanie i odwolywanie czlonk6w Rady Nadzorczej, wyb6r przewodniczqcego Rady
Nadzorczej,

13) zmiany

w

umowie Sp6lki

w tym r6wnie|

podwyzszenia

zald.adowego,

lub

obnizenia kapitalu

l4) podejmowanie uchwal w sprawie doplat,
15) zacirynigcie przez Sp6lk9 kredytu lub poZyczki o wartoSci przek,raczajqcej jednokrotno$6
kapitall zakladowego Sp6lki,
16) inne sprawy zastrzeLone uchwal4 Zgromadzenia Wsp6lnik6w lub przewidziane
w
obowi4zuj4cych przepisach do wylqcznej kompetencji Zgromadzenia Wsp6lnik6w, albo
p o ddane p o d rc zstr zygnip c ie z gr omadzenia wsp 6 lnik 6w pr
zez z ar zqd s p 6iki.,,.

l.

2.
3.

I'
2.
a

4.

l
2.

I

'

$16
Uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w s4 podejmowan e bezwzglgdn4 wigkszoSci4 glos6w
oddanych, bez w"glpdu na ilos6 reprezentowanych udzia\6w, z wyjqtkiem przypadk6w
gdy przepisy Kodeksu sp6lek handlowych lub niniejszy akt ziozycielski wymagajq
kwalifikowanej wigkszoSci glos6w oddanych.
Glosowanie jest jawne.
Tajne glosowanie zarzqdza sig w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu
sp6lek handlowych orM na Zqdanie cho6by jednego ze Wsp6lnik6w obecnych lub
reprezentowanych na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w.
$17
Rada Nadzorcza sklada sig z trzech (3) do szesciu (6) czlonk6w wybieranych przez
Zgr omadzenie Wsp6lnik6w.
Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa2lata, nastEpnych 3 lata.
Ponowny wyb6r czlonk6w Rady Nadzorczej do nowej Rady jest dozwolony.
Gmina lub gminy, na obszarze kt6rych dziala Sp6lka, s4 uprawnione do wprow adzeniapo
jednym przedstawicielu do skladu Rady Nadzorczej,
$ 18
czlonkowie Rady Nadzorczej wykonui4 swoje obowiqzki osobiScie.
Organizacjp Rady Nadzorczej i spos6b wykonywania przez ni4 obowi4zk6w okresla
uchwalony przez Zgr omadzenie Wsp6lnik6w regulamin.

$le

Rada Nadzorcza sprawuje staly nadz6r nad dzialalnoSci4 Sp6lki,

a) bada bilans oraz rachunek zysk6w
b)
c)
d)

2.

i strat,

aw

szczeg6lno5ci:

zar6wno co do zgodnosci idokumentami,

jak i stanem faktycznym,
ocenia sprawozdanie z dzialalnofici Zarzqdu Sp6lki,
analiztie i opiniuje wnioski Zarzqdu w sprawie przeznaczania zysk6w, LrodeL i

sposob6w pokrycia strat, wysoko6ci odpis6w na fundusze
przedstawia Zgromadzeniu Wsp6lnik6w opinie w sprawach wymienionych pod lit. a
do c powyZej

Do kompetencji Rady Nadzorczej naleLy ponadto:

a)

wnioskowanie

lub

zwotywanie zv,ryczajnych

i

nadzwyczajnych Zgromadzen

Wsp6lnik6w,

b) wykonywanie w imieniu sp6lki

c)

wzglpdem zarzqdu uprawnief wynikaj4cych ze

unku zatrutdnienia,
nadzorowanie wykonania przez zarzqduchwal zgromadzenia wsp6lnik6w,
sto

s
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d) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarzydl.
e) opiniowanie rocznych plan6w finansowych
0 na wniosek Zaruqdt Sp6lki, v,ryrulanie zgody na zbywanie Srodk6w
g)

trwatych i

nieruchomoSci Sp6lki o wartoSci przekraczajqcej Il20 kapitalu zakladowego Sp6trki .
zatwierdzenie bieglego rewidenta przeprowadzajqcego badanie sprawozdania

finansowego Sp6lki.

3.

Przy wykonywaniu swoich obowi4zk6w Rada Nadzorcza ma prawo wgl4du do
wszystkich dokument6w Sp6lki oraz Zqdania wyja5nieri od Zarzqdt i pracownik6w

4.

Rada Nadzorcza zbiera sig na posiedzeniu nie rzadziej niL raz na trzy miesi4ce, a ponadto

Sp6lki.

nakuldy wniosek Zarzqdt, PrzewodniczEcego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodnicz4cego
Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 czlonk6w z Rady Nadzorczej, z podaniem przyczyn i
przedmiotu posiedzenia. Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej zobowiqzany jest do zwolania
takiego posiedzenia w terminie 14 dni od zgloszenia wniosku. Zwolanie dokonywane jest
w formie pisemnej.

5. Z
6.

walnych przyczyn posiedzenie Rady Nadzorczej moile zostad zsttolane za

po6rednictwem 6rodk6w porozumiewania sip na odlegloSi w terminie do 3 dni przed
planowanym terminem posiedzenia.
Rada Nadzorczanie jestzwiqzana porzqdkiem obrad przedstawionym w zawiadomieniu o
posiedzeniu, o ile zmianie porz4dku nie sprzeciwi sig dwie trzecie os6b uczestniczqcych'

w posiedzeniu.

1.

2.
3.
4.
5.

$20

Zarzqd

i jego sklad powof.rvany i odwolywany jest uchwal4 Rady Nadzorczej

Sp61ki.

Prezes Zaruqdt jest dyrektorem Sp6lki.
Zarzqd sklada siE z 1 (jednego) do 3 (trzech) czlonk6w.

Zarzqd moze ustanowi6 prokurent6w.
Zasady pracy Zarzqdt oraz wsp6lpracy z pozostalymi organami Sp6lki okre6la regulamin
zatw ier dzony pr zez Radp Nadzorcz4.
Kadencja zaruqdttrwa 5 (pi96) lat.

$21

Do kompetencji Zarzqdu Sp6trki nale?4 wszelkie sprawy, nie zastrze2one dla innych organ6w
)przepisami

1.
2.
3.

Kodeksu sp6lek handlowych oraz zapisami niniejszego aktu zaloLycielskiego.

522
Uchwaty Zarzqdu zapadaj4 bezwzglpdn4 wipkszoSci4 glos6w oddanych, a w
przypadku gdy wynik glosowania jest r6wny - rozstrzygaj4cym jest glos Prezesa
Zarzqdu.

W przypadku Zarzqdujednoosobowego organ ten nie ma obowi4zku podejmowania
uchwal, jednakie decyzje w sprawach wymienionych w ust. 3 wymagaj4 formy pisemnej.
Uchwaly Zaruqdl wymagaj4 sprawy przekraczajqce zakres rwykLych czynno5ci
Sp6lki, a w szczeg6lnoSci:
a) ustalenie regulaminu Zarzqdu
b) powolanieprokurenta
c) tworzenie i likwidacja oddzial6w
d) udzielanie przez Sp6lkg porqczeri, gwarancji oraz wystawianie weksli
e) zbywanie i nabywanie aktyw6w trwalych o warto6ci r6wnej lub przekraczajqcej
r6wnowarto6d kwoty 50.000 (pip6dziesi4t tysigcy) zlotych 00/100.
0 umarzanie wierzytelno5ci i odsetek od wierzytelnoSci
g) zaciryanie przez Sp6lkp kredyt6w ipoiyczek.
s23
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W

sprawach mipdzy Sp6lka czlonkiem Zarz4du, Sp6tka bgdzie reprezentowana przez Radp
Nadzorcz4 czlonka rady Nadzorczej delegowanego na podstawie uchwaly tego organu, albo
przez pelnomocnika powolanego uchwal4 Zgromadzenia Wsp6lnik6w.

s24

czynnoSci prawnych w imieniu Sp6lki uprawnieni s4: l4cznie dwaj
Czlonkowie Zarzqdu,lub teL Czlonek ZarzqdtNqcznie z prokurentem. W prrypadku Zarzqdg
jednoosobowego do reprezentowania Sp6lki oraz czynnosci prawnych w imieniu Sp6lki
uprawniony jest Prezes Zaruqdu- samodzielnie.

Do dokonywania

VIIDZIAN,ALNOSC SP6LKI
$2s

Rok obrotowy Sp6lki pokrywa sig z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie finans owe zakaZdy rok
dzialania Sp6lki opracowane bgdzie zgodnie zprzepisami ustawy o rachunkowo6ci.

$26
Sp6lka dziala zgodnie ze schematem organizacyjnym
przezZarzqd Sp6tki.

i

regulaminem organizacyjnym ustalonym

s27
Sp6lka, stosownie do uchwal Zgromadzenia Wsp6lnik6w, moZe tworzyc fundusze

wtym:

1)
2)

ikapitaly,

kapital zapasowy zprzeznaczeniem m.in. na pokrycie strat bilansowych
kapitaly rezerwowe inne fundusze lub kapitaty celowe, na kt6re bgdzie
przekazyw ana czp16 zysku Sp6lki

i

VItr POSTANOWIENIA KONCOWE
$28

RozwiQzanie Sp6lki nastgpuje na podstawie uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w lub
przy padkach uregulowanych obowi4zuj 4cym i przep i sam i.
"

l.

w

innych

$2e
W przypadku likwidacji Sp6lki jej maj4tek z prawami i zobowiqzaniami przechodzi
na wlasnoS6 Gminy Krapkowice, z uwzglgdnieniem przepis6w art. 286 $$ 1 i 2 Kodeksu
sp6lek handlowych.

Likwidacjg Sp6tki przeprowadza zarzqd, chyba Le uchwala zgromadzenia

2.

Wsp6lnik6w wskaze innego likwidatora.

$30

Wymagane przepisami prawa ogloszenia pochodz4ce od Sp6lki, zamieszczane bpd4 w prasie
og6lnokrajowej, lokalnej i w siedzibie Sp6lki, oraz w razie zasttzeaenia przepisami prawa w
Biuletynie zam6wief' Publicznych i Monitorze sQdowym i Gospodarczym
$ 31

Wypisy tego aktu notarialnego mog4 byi wydawane Sp6lce i Wsp6lnikom w dowolnej iloSci

$32

Koszty sporzqdzenia aktu i rejestracji Sp6lki ponosi Gmina Krapkowice.
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