
AKT ZAŁO ŻYCIELSKI 
SPÓŁKI   Z   OGRANICZON Ą   ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ 

(tekst jednolity) 
 

§1 
 

Stawający zwany dalej Wspólnikiem oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. -------------------------------------------------------------------  

 
ROZDZIAŁ I  
Postanowienia ogólne 

§2 
 

1. Firma Spółki brzmi: Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka               
z ograniczoną odpowiedzialnością. ---------------------------------------------------------------  
2. Spółka może używać skrótu nazwy firmy OSiR Stargard Sp. z o.o. oraz wyróżniającego 
ją znaku graficznego.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§3 
 

Siedzibą Spółki jest miasto Stargard Szczeciński, województwo zachodniopomorskie. ----  
 

§4 
 

 Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński, w imieniu którego działa 
Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego. --------------------------------------------------------------- 
 

§5 
 

 Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000 r.                       
(Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz na podstawie innych powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

§6 
 

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.  ------------------------------------------------------------ 
2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. W 
ramach swojej działalności może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i 
przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym również 
w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, a także uczestniczyć w organizacjach 
gospodarczych na terenie kraju i za granicą. ---------------------------------------------------------------- 
 
ROZDZIAŁ II  
Cel i przedmiot działalności Spółki 
 
 
 



§7 
 
1. Podstawowym zadaniem Spółki jest działanie na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury 
fizycznej, sportu i turystyki poprzez propagowanie i prowadzenie różnych form edukacji 
sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz rozwijanie bazy turystycznej i hotelowej. ------- 
2. Przedmiotem działania Spółki są prawnie dopuszczalne formy działalności,                         
a w szczególności - wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):   ------------------------------------  

1) 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,  -------------------- 
2) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,  ----------------------------------------------------- 
3) 93.12.Z - Działalność klubów sportowych,  -------------------------------------------------------- 
4) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,  --------------------- 
5) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,  ------------------------------------------ 
6) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,  ------------------------------------ 
7) 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,  -------------- 
8) 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,  ------------ 
9) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,  --------------------------------------------------------- 
10) 86.90.D - Działalność paramedyczna,  -------------------------------------------------------------- 
11) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,  --------------------------------------------------------------------------------------- 
12) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,  - 
13) 79.1 - Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki,  -- 
14) 79.90 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią 

związane,  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,  ------------------ 
16) 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,  ------ 
17) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,  --------------------------------------------------------------------------------------- 
18) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,  ------------------------------------------------------ 
19) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  ------------------------------ 
20) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  ------ 
21) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -------------------------- 
22)  56.1 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,  -------------------------------------- 
23) 56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała 

gastronomiczna działalność usługowa,  ---------------------------------------------------------------- 
24) 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,  ---------------------------------------------- 
25) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,  -------------------------------------------- 
26) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania ,  ----- 
27) 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola 

namiotowe,  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
28) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach,  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
29) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,   
30) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,  ---------------------------------------------- 
31) 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,  --------------------------------------- 
32) 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,  ----------------------------------------------- 
33) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

gdzie indziej niesklasyfikowane.  ----------------------------------------------------------------------- 
     34) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, --------- 
     35) 85.60.Z  - Działalność wspomagająca edukację, --------------------------------------------------- 
     36) 43.21.Z -  Wykonywanie instalacji elektrycznych, ------------------------------------------------ 



     37) 43.31.Z -  Tynkowanie, ------------------------------------------------------------------------------- 
     38) 43.32.Z -  Zakładanie stolarki budowlanej, -------------------------------------------------------- 
     39) 43.33.Z -  Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,--------------------------------- 
     40) 43.34.Z -  Malowanie i szklenie, -------------------------------------------------------------------- 
     41) 43.39.Z  - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -------------- 
     42) 43.91.Z  - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, ------------------------------------- 
     43) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -- 

44) 41.20.Z  - Roboty budowlane związane ze  wznoszeniem budynków mieszkalnych                       
i niemieszkalnych,   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
45) 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ROZDZIAŁ III  
Kapitał zakładowy Spółki 

§8 
 
 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.374.000,00 zł (osiemnaście  milionów trzysta 
siedemdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych) i dzieli się na 18.374 (osiemnaście tysięcy trzysta 
siedemdziesiąt cztery) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 
złotych) każdy udział. ---  

2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina – Miasto Stargard 
Szczeciński. Kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty w całości przez Miasto Stargard 
Szczeciński w następujący sposób: ---------------------------------------------------------------------------  

A. wkładem pieniężnym w kwocie 1.504.000,00 zł (jeden milion pięćset cztery tysiące 
00/100 złotych), -----------------------------------------------------------------------------------  

B. aportem o wartości ogółem 16.870.000,00 zł (szesnaście milionów osiemset 
siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), na który składają się: ------------------------------  

1) prawo własności działki nr 121 (sto dwadzieścia jeden) o obszarze 9.239 m2 (dziewięć 
tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych), zabudowanej budynkiem 
hotelowym i budynkiem hali sportowej, położonej w obrębie nr 5 (pięć) przy ulicy 
Pierwszej Brygady nr 1 (jeden) w Stargardzie Szczecińskim, dla której to nieruchomości 
Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę 
wieczystą Kw nr SZ1T/00062141/5 (Kw nr SZ1T/sześćdziesiąt dwa tysiące sto 
czterdzieści jeden/pięć), o wartości 2.539.000,00 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści 
dziewięć tysięcy 00/100) złotych, za które to prawo Miasto Stargard Szczeciński obejmuje 
5.921 (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) udziałów po 1.000,00 (jeden tysiąc 
00/100) złotych każdy, ----------------------------------------------------------------------------------  
2) prawa własności działki nr 120/2 (sto dwadzieścia/dwa) o obszarze 1.565 m2 (jeden 
tysiąc pięćset sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), zabudowanej  budynkiem w 
którym znajduje się trybuna, położonej w obrębie nr 5 (pięć) przy ulicy Łużyckiej w 
Stargardzie Szczecińskim, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w 
Stargardzie Szczecińskim założy księgę wieczystą na wniosek zawarty w akcie notarialnym  
Rep. "A"  nr 2930/2010 sporządzonym dnia 31 marca 2010 roku, w tutejszej Kancelarii 
Notarialnej (poprzednio Kw nr SZ1T/00117295/0 (Kw nr SZ1T/sto dwa tysiące osiemset 
dwadzieścia dwa/sześć)), o wartości  2.539.000,00  (dwa miliony pięćset trzydzieści 
dziewięć tysięcy 00/100) złotych, za które to prawo Miasto Stargard Szczeciński obejmuje 
2.539 (dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) udziałów po 1.000,00 (jeden tysiąc 
00/100) złotych każdy, ----------------------------------------------------------------------------------  



3) prawa własności działki nr 100 (sto) o obszarze 9.876 m2 (dziewięć tysięcy osiemset 
siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), zabudowanej budynkiem pływalni wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą, położonej w obrębie nr 9 (dziewięć) przy ulicy Szczecińskiej 
nr 35 (trzydzieści pięć) w Stargardzie Szczecińskim, dla której to nieruchomości Sąd 
Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę 
wieczystą Kw nr SZ1T/00074861/5   (Kw nr SZ1T/siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset 
sześćdziesiąt jeden/pięć), o wartości 7.153.000,00 (siedem milionów sto pięćdziesiąt trzy 
tysiące 00/100) złotych, za które to prawo Miasto Stargard Szczeciński obejmuje 7.153 
(siedem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) udziały po 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych 
każdy, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) prawa własności działki nr 108/1 (sto osiem/jeden) o obszarze 68 m2 (sześćdziesiąt 
osiem metrów kwadratowych), niezabudowanej, położonej w obrębie nr 9 (dziewięć) przy 
ulicy Szczecińskiej w Stargardzie Szczecińskim, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy 
V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą Kw 
nr SZ1T/00073609/4 (Kw nr SZ1T/siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięć/cztery), o 
wartości 7.000,00 (siedem tysięcy 00/100) złotych, za które to prawo Miasto Stargard 
Szczeciński obejmuje 7 (siedem) udziałów po 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych każdy.   
5) środka trwałego –  urządzenia stanowiącego sezonowe lodowisko o wymiarach            20 
x 30 m,  o wartości 989 000 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, za 
które to prawo Miasto Stargard Szczeciński obejmuje 989 (dziewięćset osiemdziesiąt 
dziewięć) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc) złotych każdy, --------------------------------- 
6) udział 664/10.000 (sześćset sześćdziesiąt cztery/dziesięciotysięczne) części –                      
w prawie współwłasności nieruchomości, stanowiącej działkę nr 232/104 (dwieście 
trzydzieści dwa/sto cztery) o obszarze 4,3119 ha (cztery hektary trzydzieści jeden arów 
dziewiętnaście metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Zieleniewo, gmina 
Kobylanka, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, dla której to 
nieruchomości Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie Szczecińskim 
prowadzi księgę wieczystą Kw nr SZ1T/00120244/2 (Kw nr SZ1T/sto dwadzieścia tysięcy 
dwieście czterdzieści cztery/dwa), o wartości 261.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden 
tysięcy 00/100 złotych), za które to prawo Miasto Stargard Szczeciński obejmuje 261 
(dwieście sześćdziesiąt jeden) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) każdy.   

3. Zgromadzenie Wspólników może w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku w drodze 
uchwały podwyższyć kapitał zakładowy Spółki do kwoty 100.000.000,00 (sto milionów 00/100) 
złotych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Podwyższenie kapitału zakładowego w sposób określony w ust. 3 niniejszego paragrafu 
nie stanowi zmiany umowy Spółki. -------------------------------------------------------------------------- 
 

§9 
 

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą wspólników do dokonania w każdym roku 
obrachunkowym dopłat w wysokości do dwukrotnej wartości nominalnej objętych udziałów. ---- 
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników. ----------------- 
 

§10 
 

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane. ------------------------------------------------------------- 
2. Umorzenie następuje z czystego zysku za rok obrachunkowy, z którego nastąpiło 
umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. ----------------------  
3. Wspólnikowi, którego udział został umorzony wypłaca się kwotę, odpowiadającą 
wartości nominalnej udziału. ---------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

§11 
 
1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. --------------------------------------  
2. Zgody na zbycie udziałów udziela w formie pisemnej Zarząd Spółki. -------------------- 
3. W przypadku sprzedaży udziałów pozostałym wspólnikom przysługuje prawo 
pierwokupu zbywanych udziałów. -------------------------------------------------------------- 

 
ROZDZIAŁ IV 
Władze Spółki 

§12 
 

Władzami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Zarząd Spółki,  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Rada Nadzorcza, -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Zgromadzenie Wspólników. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zarząd Spółki 

§13 
 
1. Członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorcza. --------------------------------- 
2. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego 
sprawozdania, bilans oraz rachunek wyników za ostatni rok obrotowy urzędowania Zarządu. ----- 

 
§14 

 
1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. ---------------------------------- 
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone 
przepisami prawa albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady 
Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki. ------------------------------------------- 
3. Zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę 
Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki. --------------------------------------------------------------------- 
4. Prezes Zarządu jest równocześnie dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa Spółki i pełni 
funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. ------------------------------------------ 

 
§15 

 
1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony 
jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku zarządu 
wieloosobowego Spółkę reprezentować może Prezes zarządu jednoosobowo, dwóch członków 
Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. ------------------------------- 
2. Prokurentów powołuje i odwołuje Zarząd. --------------------------------------------------------- 

 
§16 

 
1. Zarząd Spółki liczy od jednej do trzech osób. O ilości członków Zarządu Spółki decyduje 
Zgromadzenie Wspólników. ----------------------------------------------------------------------------------  



2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego 
kadencja jest dwuletnia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
§17 

 
Umowy o zatrudnieniu członków Zarządu w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza. ----  
 

Rada Nadzorcza 
§18 

 
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 
trzy lata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. ---------------------------- 
3. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników              
w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie. -----------  
4. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej 
podjęte przy zmniejszonym składzie Rady Nadzorczej, liczącym nie mniej niż połowę są ważne.   
 

§19 
 
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza Rady. --------  
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy.          
W razie nieobecności przewodniczącego Rady, funkcje powyższe sprawuje sekretarz Rady. ------   
3. W razie odwołania albo ustąpienia przewodniczącego Rady lub sekretarza Rady należy 
zwołać Radę w ciągu tygodnia celem wyboru na te funkcje. ---------------------------------------------  
 

§20 
 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. ----------------------  
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady, mają 
obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub 
co najmniej 2 (dwóch) członków Rady. --------------------------------------------------------------------- 
3. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. ------  
 

§21 
 

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu 
wszystkich członków Rady. -----------------------------------------------------------------------------------
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------  
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez 
Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. ------------------------------------  
  

§22 
 
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru 
udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnianie specjalistów ze Spółki i spoza niej,                       
w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej. ------- 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wymienionych w umowie 
Spółki i przepisach Kodeksu Spółek Handlowych:  ------------------------------------------------------- 



1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, ------------------------------------------------------- 
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków                  

i pokrycie strat, ------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników badań 

określonych w poprzednich punktach, ---------------------------------------------------------------- 
4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu, - 
5) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności członków 

Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też 
całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, --------------------------- 

6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, ---------------------------------------------------------- 
7) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki uchwalonego przez 

Zarząd Spółki, -------------------------------------------------------------------------------------------- 
8) zatwierdzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, -------------------------------- 
9) opiniowanie wszystkich spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników, ----------------- 
10) wyrażania zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw 

rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata, ----------------------------  
11) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach jeżeli ich wartość               

w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki, ------------------------------- 
12) opiniowanie emisji obligacji, ------------------------------------------------------------------------- 
13) wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie 

gwarancji i poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10% kapitału własnego Spółki                               
w roku obrotowym, -------------------------------------------------------------------------------------- 

14) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki, ----------------------------------------- 
15) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. ----------------------------------------- 

 
§23 

 
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. --------------- 
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. ------- 
3. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac 
poza czynnościami nadzoru. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
§24 

 
1. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego 
sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok, rachunek wyników (zysków                     
i strat) oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie. ------------------------------  
2. Rada Nadzorcza zleca badanie bilansu biegłym rewidentom. ----------------------------------- 

 
§25 

 
1. Spółka nie przewiduje wypłat dywidend dla Wspólników, a tym samym wyłącza prawo 
Wspólników do udziału w zysku wynikającym ze sprawozdania finansowego. ----------------------- 
2. Wypracowany przez Spółkę zysk może zostać przeznaczony wyłącznie na fundusze 
celowe Spółki, w szczególności na kapitał rezerwowy, kapitał zapasowy lub inne fundusze 
celowe utworzone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników, które będą służyć realizacji celu 
i przedmiotu działalności Spółki określonego w §7. ------------------------------------------------------- 

 
Zgromadzenie Wspólników 

§26 



 
1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. ------------------------------------- 
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. ------------------------- 
3. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd w okresie do sześciu miesięcy po 
upływie roku obrachunkowego (kalendarzowego). -------------------------------------------------------- 

 
§27 

 
Zarząd Spółki listem poleconym w terminie nie późniejszym aniżeli 14 (czternaście) dni 

przed datą Zgromadzenia zawiadamia Wspólników o Zgromadzeniu Wspólników przesyłając 
porządek obrad, projekty uchwał, a w miarę potrzeby także sprawozdania oraz inne dokumenty 
przedkładane Zgromadzeniu. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
§28 

 
1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza sprawami określonymi w kodeksie 
spółek handlowych należy w szczególności: --------------------------------------------------------------- 
1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 
rok miniony, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Podział zysków lub pokrycie strat, z uwzględnieniem postanowień §25, --------------------------  
3) Udzielenie absolutorium członkom władz Spółki,----------------------------------------------------- 
4) Powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
5) Zmiana umowy Spółki,------------------------------------------------------------------------------------- 
6) Określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, ------------------------------------------------- 
7) Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------- 

2.  Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów. -------------------------- 
3.  Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach władz Spółki oraz 
w głosowaniu nad wnioskami o usunięcie lub pociągnięcie do odpowiedzialności władz Spółki          
a także w przypadku, gdy takie żądanie zgłosi chociażby jedna z obecnych osób. -------------------- 

 
§29 

 
1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. ---------------------------------- 
2. Zgromadzenia Wspólników mogą się także odbyć w każdej innej miejscowości na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, będącej siedzibą władz samorządu gminnego. ----------------------------- 
 
ROZDZIAŁ V 
Rachunkowość Spółki 

§30 
 
Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszym rokiem 

obrachunkowym jest okres od daty powstania Spółki do dnia 31 grudnia 2010 roku. ---------------- 
 

§31 
 

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo. -------------  
 

§32 
 



W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------------- 
 


