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Akt założycielski Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością   

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Spółka działa pod firmą: „Zakład Energetyki Cieplnej" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Bolesławcu. 

2. Spółka może używać firmy w skrócie ZEC Sp. z o.o. oraz znaku graficznego 
wyróżniającego Spółkę. 

3. Siedzibą Spółki jest miasto Bolesławiec. 

§ 2 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
3. Spółka może powoływać własne oddziały, zakłady wytwórcze, usługowe i handlowe 

a także uczestniczyć w spółkach w kraju i za granicą z zachowaniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 

 

Rozdział II 

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI 

 

§ 3 

Zadaniem Spółki jest przede wszystkim zapewnienie ciągłości i powszechnej 
dostępności dostaw energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 

§ 4 

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 
 
35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę 

i powietrze do układów klimatyzacyjnych. 
36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. 
42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  

i elektroenergetycznych. 
47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach. 
33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn. 
71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne. 
52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych. 
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Rozdział III 

KAPITAŁ SPÓŁKI 

§ 5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.473.500,- zł (jedenaście milionów czterysta 
siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset zł) i dzieli się na 22.947 (dwadzieścia dwa 
tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) udziałów po 500,-zł (pięćset zł) każdy. 

2. Pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki.  
3. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden 

udział. 

§ 6 

Gmina Miejska Bolesławiec obejmuje 22.947 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset 
czterdzieści siedem) udziałów po 500,- zł (pięćset zł) każdy o łącznej wartości 
11.473.500,- zł (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset zł), 
co stanowi sto procent kapitału zakładowego. 
 
Udziały przysługujące  Gminie Miejskiej Bolesławiec w kapitale zakładowym Spółki, 
zostały  pokryte w następujący sposób: 

1) 9.000 (dziewięć tysięcy) udziałów o łącznej wartości 4.500.000,-zł (cztery 
miliony pięćset tysięcy zł) - aportem w postaci majątku przekształcanego 
przedsiębiorstwa komunalnego (kapitał własny) – Zakładu Energetyki Cieplnej w 
spółkę  z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny – Akt Przekształcenia 
Zakładu Energetyki Cieplnej w spółkę z o.o., Akt założycielski,  sporządzony dnia 
09.12.1997 roku przez notariusza Jolantę Ralko – Czuryszkiewicz 
z Kancelarii Notarialnej w Bolesławcu za nr Rep. A 9134/97, 

2)  5.308 (pięć tysięcy trzysta osiem) udziałów o łącznej wartości 2.654.000,-zł,  
zostało pokrytych aportem, w tym: 

 
a) 690 (sześćset dziewięćdziesiąt) udziałów w postaci: 
- sieci cieplnej preizolowanej pomiędzy komorą K-2 a K-2/1 przy ul. Jezierskiego 
w Bolesławcu,  składającej się z rury czarnej Ø  300 2x8m, rury preizolowanej  
Ø 802x6m, rury preizolowanej  2x114,3/300 o długości 47m, bliżej opisanych w 
załączniku nr 1 do Uchwały nr 245/00 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 20.01.2000r. 
w sprawie trwałego przekazania środka trwałego, o wartości 35.400,-zł, 
- sieci ciepłej wody użytkowej przy obiekcie sali gimnastycznej i zaplecza Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Bolesławcu  przy ul. Dolne Młyny 60, składającej się z rurociągu 
Ø 32 o długości 68m, rurociągu Ø 65 o długości 68m, bliżej opisanej w załączniku nr 1 
do uchwały nr 245/00 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 20.01.2000 roku w sprawie 
trwałego przekazania środka trwałego, o wartości 24.700,-zł, 
- sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 292 mb, o wartości 129.600,-zł, 
- węzła wymiennikowego kompakt 641 kW (2-funkcyjny), o wartości 54.700,-zł, 
- węzła cieplnego typu kompakt 144 kW (2-funkcyjny), o wartości 54.700,-zł, 
- sieci ciepłowniczej z rur preizolowantych 168mb, o wartości 45.900,-zł, 
 
b) 3945 (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) udziałów w postaci węzłów 
cieplnych wymiennikowych  w ilości 70 szt., opisanych w załączniku do Uchwały nr 
527/2000 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 30.11.2000 roku w sprawie trwałego 
przekazania środków trwałych, o wartości 1.972.400,-zł, 
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c) 313 (trzysta trzynaście) udziałów w postaci: 
- węzła cieplnego wymiennikowego o mocy 200 kW, znajdującego się w budynku 
Urzędu Miasta przy Pl. J.Piłsudskiego 1, o wartości 58.000,-zł, 
- węzła cieplnego wymiennikowego o mocy 300 kW, znajdujący się w Bolesławieckim  
Ośrodku Kultury przy Pl. J.Piłsudskiego 1c, o wartości 65.700,-zł, bliżej opisanych w  
Uchwale nr 716/2001 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 28.06.2001r. w sprawie 
trwałego przekazania środków trwałych, 
- kotła gazowego  atmosferycznego DTG 220/7 z regulatorem DIEMATIC m-delta 
o mocy   45kW, o wartości 20.500,-zł, 
- urządzeń technologicznych  oraz instalacji elektrycznych i gazowych kotła c.o. 
opalanego gazem, o wartości 12.400,-zł, bliżej opisanych w Uchwale nr 623/01 
Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 15.03.2001 roku o zmianie uchwały nr 559/01 
z dnia 18.01.2001r. w sprawie przekazania środka trwałego, 
d) 54 (pięćdziesiąt cztery) udziały w postaci urządzeń węzła ciepłowniczego 
mieszczącego się w budynku przy ul. Parkowej nr 11 w Bolesławcu,  bliżej opisanego 
w załączniku do zarządzenia nr 43/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 
21.02.2003 roku  w sprawie przekazania środka trwałego, o wartości 14.000,-zł, 
- węzła cieplnego jednofunkcyjnego kompaktowego o mocy 32kW w budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej nr 7 
w Bolesławcu, bliżej opisanego w załączniku do Zarządzenia nr 61/03 Prezydenta 
Miasta Bolesławiec  z dnia 12.03.2003 roku  w sprawie  przekazania środków 
trwałych, o wartości 13.000,-zł, 
 
e) 52 (pięćdziesiąt dwa) udziały w postaci: 
- węzła ciepłowniczego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 - Filia przy ul. Dolne 
Młyny 42a w Bolesławcu  o wartości 5.040,-zł, 
 - przyłącza ciepłowniczego do budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 – 
Filia przy ul. Dolne Młyny nr 42a w Bolesławcu, o wartości 11.251,98-zł, 
- przyłącza ciepłowniczego do budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 9 przy 
ul. Zygmunta Augusta 16b  w Bolesławcu, o wartości 2.136,-zł, 
- przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Parkowej nr 11 w Bolesławcu, 
o wartości 7.987,32,-zł, 
 
f) 254 (dwieście pięćdziesiąt cztery) udziały w postaci węzła ciepłowniczego 
w Gimnazjum Samorządowym nr 3 przy ul. Słowackiego nr 2 w Bolesławcu o wartości 
127.320,65-zł, 
 
3)  8.639 (osiem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć)  udziałów o wartości 
4.319.500,-zł zostało wniesionych gotówką. 

§ 7 

Udziały mogą być umarzane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

§ 8 

1. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony w drodze uchwał Zgromadzenia 
Wspólników do wysokości 50.000.000,- zł (pięćdziesięciu milionów zł) do dnia 
31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) 
roku. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w tych granicach nie będzie stanowiło zmiany 
Umowy Spółki. 

 § 9 

1. Udziały należące do Gminy Miejskiej Bolesławiec są zbywane przy odpowiednim 
zastosowaniu przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r.  
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, 
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poz.561 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia1996r. o 
gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz.43). 

2. Uprawnionym pracownikom, przez których rozumie się pracowników, o których 
mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji  
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118. poz.561 z późn. zm.) 
w związku z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43) przysługuje prawo do nieodpłatnego nabywania 
udziałów Spółki należących do Gminy Miejskiej Bolesławiec przy odpowiednim 
zastosowaniu przepisów działu IV rozdziału 2 ustawy  z dnia 30 sierpnia 1996 r.  
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 
561 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia1996 r.  
o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43). 

3. Pracownicy zachowują prawo do nabywania i obejmowania dalszych udziałów na 
zasadach ogólnych. 

§ 10 

Dopuszcza się możliwość zobowiązania Wspólników do dokonania dopłat do 
wysokości dziesięciokrotnej (10) wartości posiadanych udziałów. 

 

Rozdział IV 

ORGANY SPÓŁKI 

 

 

§ 11 

Organami Spółki są: 

1. Zgromadzenie Wspólników 
2. Rada Nadzorcza 
3. Zarząd Spółki 

Zgromadzenie Wspólników 

 § 12 

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. 
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy 

po upływie każdego roku obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na 

żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników, reprezentujących co najmniej jedną 
dziesiątą kapitału zakładowego. 

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady 
Nadzorczej lub Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od złożenia 
wniosku. 

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników  
i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła ich  
w terminach określonych w niniejszym rozdziale. 

6. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek 
nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem 
zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą 
kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, 
jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który 
zawiadomienie powinno być wysłane. 
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§ 13 

1. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich 
pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Pełnomocnikiem reprezentującym Wspólnika na Zgromadzeniach Wspólników nie 
może być osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi lub uczestnicząca w 
spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.   

 

§ 14 

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: 

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 

2. Podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzielaniu 
członkom  organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

3. Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu. 
4. Tworzenie  i likwidacja oddziałów Spółki. 
5. Uchwalanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów techniczno - 

ekonomicznych. 
6. Uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. 
7. Emisja obligacji. 
8. Zatwierdzanie zasad zbywania udziałów. 
9. Tworzenie funduszy celowych i kapitałów rezerwowych. 
10. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania 

wieczystego lub udziału w nieruchomości, dzierżawy Spółki lub części Spółki oraz 
ustanowienia na niej prawa użytkowania, a także nabywania, zbywania lub 
obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych. 

11. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego. 
12. Zmiana umowy Spółki. 
13. Decyzja o połączeniu lub rozwiązaniu Spółki oraz utworzeniu nowej Spółki. 
14. Decyzja  dotycząca istotnej zmiany działalności Spółki. 
15. Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru. 
16. Powoływanie biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, 

jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorczej 
17. wykreślony 
18. Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia 

Wspólników przez postanowienia niniejszej Umowy Spółki lub Kodeksu spółek 
handlowych. 

§ 15 

 Na każdy udział na Zgromadzeniu Wspólników przypada jeden głos. 

 

§ 16 

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzje w formie uchwał. 
2. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach 

objętych porządkiem obrad, chyba że na Zgromadzeniu są obecni wszyscy 
wspólnicy i nikt nie wniósł sprzeciwu. 

3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i powiadamia o nim wspólników 
w pisemnym zawiadomieniu o Zgromadzeniu Wspólników. 
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§ 17 

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli  
w głosowaniu uczestniczą Wspólnicy uprawnieni do głosowania (osobiście lub 
przez pełnomocnika), reprezentujący co najmniej siedemdziesiąt pięć procent 
kapitału zakładowego, o ile w niniejszym akcie lub w Kodeksie spółek  handlowych 
nie postanowiono inaczej. 

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów. 
Przy liczeniu głosów bierze się pod uwagę tylko głosy oddane tzn. liczy się tylko te 
głosy, które zostały formalnie złożone („za” lub „przeciw”, a nawet „wstrzymujące 
się ”), nie liczy się natomiast tych głosów obecnych Wspólników, którzy uchylili się 
od głosowania bądź też głosów Wspólników wyłączonych z nakazu ustawy. 

3. Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 
(dwóch trzecich)  oddanych głosów w obecności Wspólników reprezentujących co 
najmniej pięćdziesiąt procent kapitału zakładowego a dotyczące: 
1) podwyższenia kapitału zakładowego, 
2) obniżenia kapitału zakładowego, 
3) tworzenia pozostałych kapitałów rezerwowych, 
4) rozporządzania zyskiem lub sposobem pokrycia straty, 
5) tworzenia i przenoszenia  funduszy celowych, 
6) nabycia lub zbycia nieruchomości. 

§ 18 

1. Głosowanie jest jawne.  
2. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych lub na wniosek choćby 

jednego z obecnych, uprawnionych do głosowania. 

Rada Nadzorcza 

§ 19 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.  
2. Mandat członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata i wygasa z dniem odbycia 

Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 
pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. 

3. Pracownicy Spółki posiadają prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. 
Wybory przedstawicieli pracowników Spółki do Rady Nadzorczej odbywają się w 
trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Regulamin 
jest wiążący dla Spółki. 

4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta. 
5. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej wybiera  

Rada Nadzorcza  ze swojego grona. 
6. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Prezydenta Miasta mogą być 

odwołani w każdym czasie, pozostali zgodnie z regulaminem wymienionym  
w punkcie 3. 

§ 20 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie 
Spółki. 

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący. 
3. Przewodniczący, zastępca lub sekretarz Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać 

posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch 
członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu pięciu dni 
od chwili złożenia wniosku. 

4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej przyjęty 
uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 
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§ 21 

1. Rada Nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością 
Spółki we wszystkich  dziedzinach  jej działalności. 

2. Oprócz zadań wynikających z niniejszej umowy i przepisów Kodeksu spółek 
handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy: 
1) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez 

Zgromadzenie Wspólników, 
2) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, uchwalonego przez Zarząd, 
3) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki, uchwalonego przez Zarząd, 
4) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie 

sprawozdania finansowego Spółki, 
5) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 
6) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz opiniowanie wniosków Zarządu, co 

do podziału zysku lub pokrycia straty, 
7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz dokonywanie z nimi  

w imieniu Spółki wszelkich czynności ze stosunku pracy bądź stosunków 
cywilno - prawnych,  czynności te wykonuje w imieniu Rady Nadzorczej jej 
Przewodniczący umocowany stosowną uchwałą, 

8) zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków zarządu oraz 
delegowanie ze swojego grona osób do pełnienia funkcji zawieszonego lub 
odwołanego członka Zarządu, 

9) wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów oraz podejmowanie 
zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 50.000,- EUR 
(pięćdziesiąt tysięcy EUR),  

10) opiniowanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów 
techniczno-ekonomicznych, 

11) wyrażanie zgody na najem i dzierżawę nieruchomości, 
12) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji  

i obciążeń majątku powyżej kwoty będącej równowartością 20.000,- EUR 
(dwadzieścia tysięcy EUR), 

13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej lub 
umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego 20 % 
wartości kapitału zakładowego, 

14) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do stowarzyszenia lub innej 
organizacji, 

15)  wyrażanie zgody na zbywanie środków trwałych, 
16) wykreślony 
17) uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminie wyboru przedstawicieli 

pracowników do Rady Nadzorczej. 
3. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń 

dotyczących prowadzenia spraw Spółki. 

§ 22 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności nadzoru i kontroli w oparciu o 

każdorazowo udzielone pełnomocnictwo Rady Nadzorczej. 

Zarząd 

 § 23 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, zarządza majątkiem Spółki, kieruje 
działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, ze starannością wymaganą w 
obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz 
postanowień niniejszej umowy Spółki i uchwał Zgromadzenia Wspólników. 
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2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości 
pozostałych władz Spółki. 

3. Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu. 
4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest Zarząd 

lub dwóch prokurentów działających łącznie. 
5. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat i upływa z dniem odbycia Zgromadzenia 

Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 
obrotowy pełnienia tej funkcji. 

6. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę 
Nadzorczą 

7. wykreślono 

 

 

Rozdział V 

RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI 

 

 

§ 24 

 

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

§ 25 

1. Rozporządzenie zyskiem należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. 
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. 
3. Spółka przeznacza, co roku, część zysku do podziału na zasilanie kapitału 

zapasowego. 
4. Zasilanie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on jedną 

trzecią wysokości kapitału zakładowego. 
5. Spółka może tworzyć pozostały kapitał  rezerwowy w celu zabezpieczenia 

sfinansowania zamierzonych przedsięwzięć, a także na pokrycie straty, wypłatę 
tantiem i nagród  oraz na inne cele zgodne z ustaleniami o jego utworzeniu. 

6. Pozostały kapitał  rezerwowy tworzony jest z zysku do podziału lub z innych źródeł 
określonych w decyzji o jego utworzeniu. 

7. Tworzenie pozostałego kapitału rezerwowego nie jest obligatoryjne. 
8. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne fundusze 

celowe na początku i w trakcie roku obrotowego. 

 

 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 26 

Wyłącza się indywidualną kontrolę wspólników. 

 



 9

§ 27 

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek 
handlowych lub gdy tak postanowi Zgromadzenie Wspólników. 

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. 
3. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników. 

§ 28 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Ustawy z dnia 20.12.1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 45 z 2011 roku, poz. 236, ze zm.). 
 
 

 

Stwierdzam zgodność tekstu niniejszej Umowy z Uchwałą Zgromadzenia 

Wspólników Nr IV/15/16 z dnia 19.12.2016 r. 

 

 

Prezes Zarządu 

/ - / 

Rafał Koronkiewicz 
 
 


