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UMOWA SPÓŁKI 

STARGARDZKA AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(tekst jednolity) 

 

 ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

1. Firma Spółki brzmi: Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

2. Spółka może używać skrótu nazwy firmy: „Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z 

o.o." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

3. Siedzibą Spółki jest miasto Stargard, województwo zachodniopomorskie. 

 

§ 2. 

 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

3. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne 

jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsięwzięciach i organizacjach 

gospodarczych w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

ROZDZIAŁ II 

CEL ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 

§ 3. 

 

1. Celem działalności spółki jest wykonywanie powierzonych jej przez Gminę Miasto Stargard zadań 

polegających na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz innych inicjatyw społeczności lokalnej 

między innymi poprzez tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania takiej 

działalności, wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorców i  innych podmiotów, a w 

szczególności: 

1) instytucjonalne ich zgrupowanie, 

2) podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Miasta Stargard, w tym parków 

przemysłowych,  

3) promocję Stargardu,  

4) podejmowanie działań w kierunku aktywizacji gospodarczej mieszkańców, 

5) stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej  

i zmniejszania bezrobocia, 

6) ułatwianie przedsiębiorcom oraz innym podmiotom dostępu do finansowania dłużnego, 

udzielanie pożyczek, udzielanie poręczeń wobec instytucji udzielających finansowania dłużnego 

oraz udzielanie tym podmiotom innych dopuszczalnych prawnie form wsparcia finansowego, 

7) świadczenie usług doradztwa gospodarczego oraz w dziedzinie marketingu i promocji. 

8) wspieranie procesów rewitalizacji na terenie Miasta Stargard. 

2. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) PKD 35.13.Z- Dystrybucja energii elektrycznej,  

2) PKD 36.00.Z- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,  

3) PKD 41.10.Z- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 

budynków,  
4) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów, 
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5) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

6) PKD 66.19.Z- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń       i funduszy emerytalnych, 

7) PKD 68.10.Z- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

8) PKD 68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi,  

9) PKD 68.31.Z- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,  

10) PKD 68.32.Z- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  
11) PKD 69.20.Z- Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe,  

12) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania, 

13) PKD 73.11.Z- Działalność agencji reklamowych, 

14) PKD 78.10.Z- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników, 

15) PKD 78.30.Z- Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 
16) PKD 82.11.Z- Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura, 
17) PKD 82.30.Z- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

18) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI 

 

§ 4. 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi15.347.00,00 złotych (piętnaście milionów trzysta czterdzieści 

siedem 00/100 złotych) i dzieli się na30.694udziałów (trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 

cztery) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100 złotych) 

każdy. 

2. Wszystkie udziały, o których mowa w ust. 1 zostały objęte przez  Gminę Miasto Stargard i zostały 

pokryte wkładem pieniężnym oraz niepieniężnym (aportem) w postaci: 

1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 

109/12 (sto dziewięć/dwanaście), o obszarze 1.276 m2  (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt sześć 

metrów kwadratowych) oraz prawa własność posadowionego na niej  budynku biurowego, o 

powierzchni użytkowej 3.404 m2 ( trzy tysiące czterysta cztery metry kwadratowe), położone w 

obrębie ewidencyjnym nr 5 (pięć) w Stargardzie, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie              V        

Wydział       Ksiąg         Wieczystych         prowadzi         księgę           wieczystą  

KW  Nr    SZ1T/00092248/4  (SZ1T/dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści 

osiem/cztery) – o wartości 1.856.000,00 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 

złotych), za które to prawa Gmina Miasto  Stargard  objęła 3.712 ( trzy tysiące siedemset  dwanaście) 

udziałów po 500,00 zł (pięćset 00/100złotych) każdy, na łączną kwotę 1.856.000,00 złotych, 

2) prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu  nr 

109/9 ( sto dziewięć/dziewięć), o obszarze 1,828 m2 (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia osiem 

metrów kwadratowych) oraz prawa własności znajdujących się na niej dwóch budynków schronów 

podziemnych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 (pięć) w Stargardzie, dla których  Sąd 

Rejonowy w Stargardzie    V    Wydział     Ksiąg     Wieczystych   prowadzi księgę wieczystą   KW   

Nr   SZ1T/00092245/3   (SZ1T/dziewięćdziesiąt  dwa tysiące  dwieście  czterdzieści pięć/trzy) – o 

wartości 227.000,00 zł ( dwieście dwadzieścia siedem tysięcy  00/100 złotych), za które to prawa 

Gmina Miasto Stargard objęła 454 (czterysta pięćdziesiąt cztery) udziały po 500,00 zł (pięćset 

00/100 złotych) każdy, na łączną kwotę 227.000,00 złotych, 

3) prawa własności niezabudowanych działek gruntu nr  96/55 (dziewięćdziesiąt  sześć/pięćdziesiąt 

pięć), o    obszarze     0,5622    ha    (pięćdziesiąt sześć arów dwadzieścia dwa metry kwadratowe)    

i   nr    96/56   ( dziewięćdziesiąt sześć/ pięćdziesiąt sześć), o obszarze 1,2512 ha (jeden hektar 
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dwadzieścia pięć arów dwanaście metrów kwadratowych), położonych na terenie Parku 

Przemysłowego  Nowoczesnych Technologii w obrębie ewidencyjnym  nr 23 (dwadzieścia trzy) w 

Stargardzie, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie    V     Wydział    Ksiąg   Wieczystych      

prowadzi     księgę     wieczystą     KW   Nr SZ1T/00111729/0 (SZ1T/sto jedenaście tysięcy siedemset 

dwadzieścia dziewięć/zero) -  o łącznej  wartości aportu 842.000,00 zł ( osiemset czterdzieści dwa 

tysiące 00/100 złotych), za które  to prawo Gmina Miasto Stargard objęła 1.684 (jeden tysiąc 

sześćset osiemdziesiąt  cztery) udziały po 500,00 zł ( pięćset 00/100 złotych) każdy, na łączną kwotę 

842.000,00 złotych. 

4) prawa własności nieruchomości, składającej się z niezabudowanych działek gruntu: 

nr 96/74(dziewięćdziesiąt sześć/siedemdziesiąt cztery) o obszarze 2,8461 ha (dwa hektary 

osiemdziesiąt cztery ary sześćdziesiąt metrów kwadratowych), nr 96/98(dziewięćdziesiąt sześć/ 

dziewięćdziesiąt osiem) o obszarze 0,5377 ha (pięćdziesiąt trzy ary siedemdziesiąt siedem metrów 

kwadratowych), nr 96/99 (dziewięćdziesiąt sześć/dziewięćdziesiąt dziewięć) o obszarze 0,5599 ha 

(pięćdziesiąt pięć arów dziewięćdziesiąt  dziewięć metrów kwadratowych), nr 96/100 

(dziewięćdziesiąt sześć/sto) o obszarze 1,0006 ha (jeden hektar sześć metrów kwadratowych), nr 

96/101 (dziewięćdziesiąt sześć/sto jeden) o obszarze 0, 5011 ha (pięćdziesiąt arów jedenaście 

metrów kwadratowych), nr 96/102 (dziewięćdziesiąt sześć/sto dwa) o obszarze 0,6651 ha 

(sześćdziesiąt sześć arów pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), nr 96/103 (dziewięćdziesiąt 

sześć/sto trzy) o obszarze 0,8541 ha (osiemdziesiąt  pięć arów czterdzieści jeden metrów 

kwadratowych), nr 96/104 (dziewięćdziesiąt sześć/sto cztery) o obszarze 0,1975 ha (dziewiętnaście 

arów siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), nr 96/105 (dziewięćdziesiąt sześć/sto pięć) o 

obszarze 0,5338 ha (pięćdziesiąt trzy ary trzydzieści osiem metrów kwadratowych),  nr 96/106 

(dziewięćdziesiąt sześć/sto sześć) o obszarze  0,6677 ha (sześćdziesiąt sześć arów siedemdziesiąt  

siedem metrów kwadratowych), nr  96/107 (dziewięćdziesiąt sześć/sto siedem) o obszarze 0,6665 

ha (sześćdziesiąt sześć arów sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych) nr 96/108 (dziewięćdziesiąt 

sześć/sto osiem) o obszarze 0,6721 ha ( sześćdziesiąt siedem arów dwadzieścia jeden metrów 

kwadratowych), nr 96/109 (dziewięćdziesiąt sześć/sto dziewięć) o obszarze 0,6825 ha ( 

sześćdziesiąt osiem arów dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), nr 96/110 (dziewięćdziesiąt 

sześć/sto dziesięć) o obszarze 0,8543 ha (osiemdziesiąt pięć arów czterdzieści trzy metry 

kwadratowe),  nr 96/111 (dziewięćdziesiąt sześć/sto jedenaście)o obszarze 0,0332 ha (trzy ary 

trzydzieści dwa metry kwadratowe),nr 96/112 (dziewięćdziesiąt sześć/sto dwanaście) o obszarze 

2,3094 ha( dwa hektary trzydzieści arów dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe), nr 177/2 (sto 

siedemdziesiąt siedem/dwa) o obszarze 1,5218 ha ( jeden hektar pięćdziesiąt dwa ary osiemnaście 

metrów kwadratowych),  nr 177/3 (sto siedemdziesiąt siedem/trzy) o obszarze  1,1338 (jeden hektar 

trzynaście arów trzydzieści osiem metrów kwadratowych), nr 177/4 (sto siedemdziesiąt 

siedem/cztery) o obszarze 1,0570 ha ( jeden hektar pięć arów siedemdziesiąt metrów  

kwadratowych), nr 177/5 (sto siedemdziesiąt siedem/pięć) o obszarze 1,7893 (jeden hektar 

siedemdziesiąt osiem arów dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), nr 177/7 (sto siedemdziesiąt 

siedem/siedem)o obszarze 2,5077 ha (dwa hektary pięćdziesiąt arów siedemdziesiąt siedem metrów 

kwadratowych),  nr 177/8 (sto siedemdziesiąt siedem/osiem)  o obszarze 0,0462 ha (cztery ary 

sześćdziesiąt dwa metry kwadratowe) i nr 177/9  (sto siedemdziesiąt siedem/dziewięć) o obszarze 

0,0110 ha ( jeden ar dziesięć metrów kwadratowych), położonym w obrębie 23 (dwadzieścia trzy) 

miasta Stargard przy ulicy Metalowej, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, dla 

której  to  nieruchomości  Sąd    Rejonowy   w   Stargardzie    V    Wydział    Ksiąg    Wieczystych 

dotychczas prowadził księgę wieczystą KW   nr   SZ1T/00111729/0  (SZ1T/sto jedenaście tysięcy 

siedemset dwadzieścia dziewięć/zero) – o wartości łącznie  10.361.000,00  (dziesięć milionów 

trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100), za które  to prawa Gmina – Miasto Stargard objęła 

20.722 (dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia dwa)  udziałów o wartości nominalnej po 

500,00 zł (pięćset 00/100 złotych) każdy na łączną kwotę 10.361.000,00 złotych. 

5) prawa własności nieruchomości, stanowiącej zabudowaną działkę nr  513 (pięćset trzynaście) o 

obszarze 0,0857 ha (osiem arów pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonej w obrębie 

0011 (jedenaście) miasta Stargard przy ulicy Warszawskiej  nr 16, 16a i 16b (szesnaście, szesnaście 

,,A” i szesnaście ,,B”), powiat  stargardzki,  województwo zachodniopomorskie, dla którego 

nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie  V  Wydział   Ksiąg   Wieczystych prowadzi  księgę 

wieczystą  KW nr SZ1T/00053146/4 (SZ1T/pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści sześć/cztery) 
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– o wartości 327.000,00 zł ( trzysta dwadzieścia siedem tysięcy 00/100 złotych), za które  to prawo 

Gmina – Miasto Stargard objęła 654 (sześćset pięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej po 

500,00 zł (pięćset 00/100 złotych) każdy na łączną kwotę 327.000,00 złotych. 

3.   Wspólnicy mogą posiadać więcej niż jeden udział. 

4. Udziały mogą być pokrywane wkładem pieniężnym oraz wkładem niepieniężnym (aportem). 

5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. 

6. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w 
podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do dotychczasowych udziałów, chyba, że 
uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego będzie stanowiła inaczej.  

7. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia 

Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie stanowi zmiany umowy Spółki, o ile 

nastąpi do maksymalnej kwoty 30.000.000,00 (trzydzieści milionów 00/100) złotych przez 

ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących, w 

terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku. 

8. Udziały w Spółce należące do Wspólnika Gminy Miasto Stargard mogą być umarzane za 

zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (w celu ich umorzenia) na 

podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników. 

9. Udziały w Spółce lub ich części należące do Wspólnika Gminy Miasto Stargard mogą być 

umarzane w przypadku zrealizowania przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy i 

modernizacji dróg oraz infrastruktury sieciowej, mającej na celu stworzenie atrakcyjnych 

warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta – po przekazaniu 

przez Spółkę na rzecz Wspólnika Gminy Miasto Stargard wytworzonego w ramach tej 

inwestycji majątku. Umorzeniu podlegają wszystkie udziały Wspólnika Gminy Miasto 

Stargard, objęte za środki wpłacone na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w 

celu realizacji tej inwestycji, poprzez obniżenie kapitału zakładowego - zgodnie z art. 199 

§4 ksh. Ponadto udziały mogą być umorzone w innych przypadkach na zasadach 

określonych w art.199 KSH. 
10. Udziały mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, 

którego udziały mają być umorzone. Udziały umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie 

kapitału zakładowego. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wypłata kwoty 

równej wartości jego umorzonych udziałów, obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec roku 

obrotowego poprzedzającego rok, w którym podjęto uchwałę o umorzeniu udziałów. 

11. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą Wspólników do dokonywania w każdym roku 

obrachunkowym dopłat w wysokości do dwukrotnej wartości nominalnej objętych udziałów. 

Wysokość i terminy dopłat określa Zgromadzenie Wspólników. 

 

 

§ 5. 

 

Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Spółki, wyrażonej pisemnie przez Zarząd. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SPÓŁKI 

 

§ 6. 

 

Organami Spółki są: 

1) Zgromadzenie Wspólników, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

 

ZARZĄD SPÓŁKI 

 

§ 7. 
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1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. 

2. Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej. 

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia 

Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy 

pełnienia funkcji. 

4. Liczbę członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą zwykłą większością 

głosów. 

5. Zarząd może powoływać prokurentów. Prokurenta może odwołać każdy członek Zarządu. 

 

§ 8. 

 

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszą 

umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji 

Zarządu Spółki. 

3. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 9. 

 

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów 

w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo. 

 

§ 10. 

 

W imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej na 

podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych 

czynności dotyczących członka Zarządu Spółki, w tym prowadzenia sporów. 

 

RADA NADZORCZA 

 

§ 11. 

 

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym z Przewodniczącego, zastępcy 

Przewodniczącego oraz Sekretarza - powoływanych na wspólną kadencję. Członków Rady 

Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. 

 

 

§ 12. 

 

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji. 

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników. 

4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz Sekretarza wybierają spośród siebie 

członkowie Rady Nadzorczej. 

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, bądź w innym miejscu wskazanym 

w zawiadomieniu o posiedzeniu. 

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub 

na wniosek Zarządu Spółki lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być 

zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu 

czternastu dni od jego złożenia. 

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 

członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Na takim posiedzeniu dopuszczalne jest 
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oddanie głosu na piśmie przez członka nieobecnego za pośrednictwem innego Członka Rady 

Nadzorczej. 

8. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym albo za 

pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dla ważności uchwały 

podjętej tymi sposobami, konieczne jest by każdy Członek Rady Nadzorczej został powiadomiony 

o treści projektu uchwały. 

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa 

głos Przewodniczącego. 

 

§ 13. 

 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy Spółki lub przepisami 

prawa, do uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

1) ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

2) ocena i opiniowanie wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat; 

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o 

których mowa w pkt 1) i 2); 

4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z własnej 

działalności; 

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 

6) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa lub całego Zarządu; 

7) uchwalanie regulaminu poręczeń i regulaminu udzielania pożyczek; 

8) wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw 

rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata; 

9) wyrażanie zgody na nabycie udziałów i akcji z wyjątkiem nabywanych na rynku regulowanym; 

10) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do 

świadczenia, gdy wartość tego prawa lub świadczenia przekracza kwotę 500.000,00 (pięćset 

tysięcy 00/100) złotych; 

11) wyrażanie zgody na Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek 

podmiot z niżej wymienionych: 

a) podmiot, w którym spółka  posiada akcje lub udziały, 

b) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa do II stopnia z członkami 

Zarządu Spółki 

12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do wykonania badań lub 

przeglądu sprawozdania finansowego; 

13)  wybór członków Komisji Kwalifikacyjnej odpowiedzialnej za rozpatrywanie wniosków o 

udzielenie poręczeń i udzielenie pożyczek 

14) uchwalanie regulaminu Zarządu; 

15) opiniowanie planów działalności Spółki, w tym rocznych planów działalności; 

16) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z członkami 

Zarządu; 

17) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu, zgodnie z zasadami przyjętymi przez 

Zgromadzenie Wspólników oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 14. 

 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników. 

3. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać, aby Rada Nadzorcza uzyskała wszelkie 

informacje dotyczące Spółki lub, aby zbadała uzyskane informacje dotyczące Spółki. 

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 
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§ 15. 

 

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po 

zakończeniu roku obrotowego Spółki. 

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część 

kapitału zakładowego. 

4. 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. 

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty 

złożenia wniosku zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu i odbyć się nie później niż sześć tygodni od 

jego złożenia. 

 

§ 16. 

 

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem 

obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie 

wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 

2. Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego 

zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze Wspólników nie 

wyraził sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw 

do porządku obrad. 

3. Wspólnicy reprezentujący, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego mogą 

żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia 

Wspólników. 

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o 

zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników. 

 

§ 17. 

 

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miejskim w Stargardzie lub 

w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za zgodą Wspólników wyrażoną na piśmie. 

 

 

§ 18. 

 

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejsza umowa 

Spółki lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

 

 

§ 19. 

 

Na mocy niniejszej umowy wypracowany zysk przeznacza się wyłącznie na kapitały lub fundusze 

Spółki, które będą służyć realizacji jej celu działania określonego w § 3 niniejszej umowy. 

 

§ 20. 

 

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: 

1) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz jej wieloletnich programów działania; 

2) ustalenie składu liczbowego Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej; 
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3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; 

4) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

5) udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków; 

6) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitał i 

fundusze Spółki, a także odnośnie pokrycia strat; 

7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej; 

8) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej; 

9) tworzenie i znoszenie funduszy celowych; 

10) zmiana umowy Spółki; 

11) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 

12) połączenie lub przekształcenie Spółki; 

13) wyrażanie zgody na emisję obligacji; 

14) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 

15) wybór likwidatorów; 

16) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej 

przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 

17) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki urządzeń służących do trwałego użytku za cenę 

przewyższającą jedną piątą część kapitału zakładowego; 

18) wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, gdy wartość tego 

prawa lub zobowiązania przekracza dwukrotnie wartość kapitału zakładowego; 

19) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego 

lub udziału w tych prawach; 

20) podejmowanie uchwał o umorzeniu udziałów; 

21) nakładanie na Wspólników obowiązku wniesienia dopłat oraz wyrażenie zgody na zwrot dopłat; 

22) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu; 

 

 

ROZDZIAŁ V 

GOSPODARKA SPÓŁKI 

 

§21. 

 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2.   Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Spółka tworzy następujące kapitały: 

1) Kapitał zakładowy; 

2) Kapitał zapasowy; 

3) Kapitał specjalnego przeznaczenia. 

4. O przeznaczeniu kapitału i funduszy rozstrzygają przepisy prawa oraz regulaminy funduszy i 

kapitałów uchwalone przez Zgromadzenie Wspólników lub Radę Nadzorczą. 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 22. 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów notarialnych. 

 

 

§ 23. 

 

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom. 
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