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Dnia pierwszego lutego dwa tysiące trzynastego roku (01-02-2013) przed Wiesławem
Kowalczykiem notariuszem w Radzyniu Podlaskim, urzędującym w Kancelarii Notarialnej z siedzibą
przy ulicy Dąbrowskiego lA, stawili się Wspólnicy Zakładu Zagospodarowania odpadów
Komunalnych

w

Adarnkach k'Radzynia Podlaskiego Spółka

z

ograniczoną odpowiedzialnością

wpisanej do Rejestru' Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS:00003 57957
według stanu wpisu na dzień l 8 stycznia 2013 roku dokonanego przez Sąd Rejonowy Lublin
-Wschód
w Lublinie z siedzibąw Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, którego

X.#'

odpis okazano Zapewniając' ze do dnia dzisiejszego nie został on zmieniotrY, w celu odbycia
Nadzwyczajnego Zgromadzenia, z którego sporządziłem niniejszy

--__---------J

PR'OTOI<Ół$ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Zagospodarowania odpadów

Komunalnych

w

Adamkach k'Radzynia Podlaskiego Spółka

z

ograniczoną odpowiedzialnością

otworzył Pan Jeruy Kułak -Prezes Zarządu który oświadczył,Że na dzięit dzisiejszy zostało zwołane
przez Zarząd Nadzwyczaj ne Zgromadzenie Wspó lników.-----

Na

przewodnicząceg

o

Zgromadzenia Wspólnicy zaproponowali Pana Stanisława BłaŻeja

Jóźwik który wyraził zgodę na przewodniczenie Nadzwyczajnemu Zgromadzęniu Wspólników.

-_--

Więcej kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu Pan Stanisław BłażejJóŹwik jednogłośnięzostał
wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia.

___--__--

Stanisław BłaŻej jóŹwik wybór przyjd i oświadczyłze Nadzwyczajne Zgomadzenie zostało zwołane
na dzień dzisiejszy w trybie art.240

KSH, zarządził podpisanie listy obecno ścioraz oświadczył, że caĘ

kapitał zakładowy Spółkijest reprezentowany na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu. Nikt z obecnych nie

wniósł sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia ( terminu imiejsca). Nadzwyczajne Zgromadzenie

Wspólników odbywa się prawidłowo i
i zaproponował następujący porządek
I

2

obrad:

/ Otwarcie Nadzwyczajnego Zgrom adzenia

l

W ybor Przewodnic

3l Przyjęcie

zącego Zgromadzenia

porządku obrad._-----

4/ Podjęcie uchwał w sprawach:--------_---a/ zmiany $ $ 4 i 5 umowy Spółki
blpodv,ryŻszenia kapitału zakładowego

ł

Spółki-

5/ Wolne wnioski.--6

l Zamkni ęc

i

e

o

brad Z gr omadzen i a Wspó ln i ków. ---

_--_

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad który został przyjęty jednogłośnie
Do punktu 4 porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekty uchwał i zarządziłgłosowanie.
Uchwała Nr 2/2013 ------------

Nadzwyczajnego Zgromadzęnia Wspólników spółki pod firmą ,,Zakład Zagospodarowania odpadów
Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowie dzialnosciĘ, z

l lutego 20l3 rokuw sprawie zmiany treści$$ 4 i 5 umowy spółki

siedzibą w Radzyniu Podlaskim z dnia

Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka

Zal<ład' Zagospodarowania odpadów

z

ograniczoną odpowiedzialnością,' z

siedzibąw Radzyniu Podlaskim zawartej dnia 5 maja 2010 roku Rep. A nr 1807/2010 i zmienionej
dnia 18 czerwca 2012 roku.Na podstawie art.255 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:-

W umowie spółki Zal<Ład
Podlaskiego Spółka

z

$r

Zagospodarowania odpadów Komunalnych

ograniczoną odpowiedzialności {'

z

w Adamkach k. Radzynia

siedzibą w Radzyniu Podlaskim zawartej

dnia 5 maja2010 roku Rep. A nr 1807/2010 izmienionej dnia l8 czerwca 2OI2rokuzmienia się treść

$s 4 i 5 nadając im brzmienie:---------_,,s4. lSpółka prowadzi działalnośco charakterze uŻytecznościpubli^cznei rv zakresie odzysku i
unieszkodliwiania odpadów na rzęcz gmin tworzących Związek Komunalny Gmin Powiatu

Radzyńskiego. Zasady korzystania z usług charakterze uzyteczności publicznej
świadczonych przęz spółkę oraz obowiązki świadczenia tych usług określaRegulamin
uchwalony przez Zarząd spółki i zatwietdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-------

2'Spółka moze prowadzic działalnośćrówniez poza obszarem gmin tworzących Zwięek, jeżeli
obowiązek świadczenia usług wynika
;

obowiązujących przepisów prawa.------

$5. Przedmiotem działalnościSpółki jest:--------

""* -',

38.27.z

i'

ffib
:#.r*7
,eY

z

obróbka i usuwanie odpadów innych niŻniebezpieczne------

38.3l'Z " odzysk surowców z materiałów Segregowanych.-----46.77.Z SptzedaŻ hurtowa odpadów i złomu

49.4t.z
85.59.B

Transport drogowytowarów.--Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziejniesklasyfikowanę------

$2

UchwaławchodziwŻyciezdniempodjęcia.-------l-.------Uch wała zo stała przy j

ęta j e dn o gło śni e

w gło sowan

i

uj

awnym.

Uchwała Nr 3/ 2013

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą ,fiakład Zagospodarowania odpadów
Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością',
z siedzibą
w Radzyniu Podlaskim z dnia I lutego 2013 roku
w sprawie podwyzszenia kapitału zakładowego ZakładuZagospodarowania odpadów Komunalnych
w Adarnkach k. Radzynia Podlaskiego sp. zo'o zsiedzibąw Radzyniu Podlaskim

Na

podstawie art.

Ż57 Kodeksu

spółek handlowych

Zagospodarowania odpadów Komunalnych

w

Adamkach

i $ 8 ust. 4 umowy spółki Zal1ad
k' Radzynia Podlaskiego Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, zawartej w dniu 5 maja Ż01Or,
Rep. A nr 180712010, i zmienionej dnia l8 czerwca 20lŻ roku uchwala się co następuje:-$r

Podwyzsza się kapitał zakładowy Spółki o kwotę l. 1l0'000,00 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć
tysięcy złotych) poprzez ustanowienie nowych l11 udziałów o wartościnominalnej po 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) kaŻdy.------

$2

Po podwyzszeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi l.360.000,0O zł ( słownie: jeden milion trzysta
sześćdziesiąttysięcy złotych) i dzieli się na 136 udziałow kazdy o wartości nominalnej po l0.000,00 zł
kaŻdy.-_-_
$3

Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez jedynego udziałowca

.1

Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego i pokryte :---_-_------_

.-{

l)wkładem niepieniężnym w postaci prawa własnościnieruchomości, stanowiących własność

Zwięku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskie go oznaczonych numerami:-------nr l0l2 połozonej w obrębie geodezyjnym Biała - gmina Radzyń Podlaski o pówierzchni
1,0295 ha objęta księgą wieczystą nr KW-4960 prowadzonąprzez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Radzyniu Podlaskim zabudowana kwaterą składowiska odpadów komunalnych i

zbiornikiem wód odciekowych,-----

-nr 10l3 położonej w obrębie geodezyjnym Biała - gmina Radzyń o powierzchni 0,4645 ha
objęta księgą wieczystą nr KW-48564 prowadzon ą przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Radzyniu Podlaskim zabudowana kwaterą składowiska odpadów komunalnych,------_--

-nr 1014 połozonej w obrębie geodezyjnym Biała - gmina Radzyń o powierzchni 0,5 |43 ha
objęta księgą wieczystą nr KW-48564 prowadzon ą przez WydziaŁ Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Radzyniu Podlaskim zabudowa kwaterą składowiska odpadów komunalnych.-----_----2)wkładem pienięznym o wartości 8.282,14 zł (osiem tysięcy dwieścieosiemdziesiąt dwa złote
czternaścięgroszy).---

l. Na

wartośćwkładu niepieniężnego

$4

w kwocie

17.476,60

zł (siedemnastu

tysięcy czterystu

siedemdziesięciu sześciuzłotych sześćdziesięciugroszy) składają się nieruchomości gruntowe w
obrębie geodezyjnym Biała-gmina Radzyń Podlaski, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr
l/Wartośćw cenie nabycia działkiNr l012 - 5.496,00 zł (pięćfysięcy czterySta dziewięćdziesiąt

:!,

y,

-.EF

;rt

*
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ZlWartoścw cenie nabycia działek o

nr l0l3 i nr l0l4-ll.980,60 zł (dziewięćset

osiemdziesiąt złotych sześćdziesiątgroszy)

na którą składa się wartośó kwatery składowiska odpadów i zbiornika wód
opadowych określonona podstawie wartości ich wybudowania (wytworzenia) na kwotę
2.Wartośó nakładów,

l.084.241,26

zł (eden milion

osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych

lttr.

dwadzieŚcia sześćgroszy).--_---_--_
$s

'Na wkład pienięmy składa się kwota 8.Ż82)4 zł (osiem
łsięcy dwieścię osiemdziesiąt dwa złote
czternaścię groszy).
$6

Uchwała wchodzi w życie z dnięm podjęcia.--Uchwała została przyjęta jednogłośniew głosowaniu jawnym.-

Uchwała nr 412012roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą ,,Zakład Zagospodarowania odpadów
Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z o graniczoną odpowie dzialnosci{' z
siedzibą w Radzyniu Podlaskim z dnia

l

lutego 20l3 roku.

Działając na podstawie art. 255 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Spółki pod firmą ,,Zakład Zagospodarowania odpadów Komunalnych w Adamkach k.
Radzynia Podlaskiego Spółka

z

ogtaniczoną odpowiedzialnością"z siedzibąw Radzyniu Podlaskim

postanawia co następuje:------_----

$ l. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki z dnia
5 maja 20|0 r. Rep. A nr 1807l20l0 , zmienionej dnia 18 czerwca 2012roku z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych uchwałąNr l/2013 z dnia

l

lutego 2013 roku o treści:--_------_-_-

TEKST JEDNOLITY

UMoWA SPoŁKi Z OGRANICZoNĄ oDPoWIEDZIALNoŚcrĄ

s1.

Zarząd Zwięku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego oświadcza, Że wykonując postanowienia

Uchwały Nr XIII l29ll0 Walnego Zgromadzenia Zawięku Gmin Powiatu Radzyńskiego,
marca

z

dnia 26

20l0 roku - w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i w

celu zawiązania jednoosobowej Spółki

XIvl32lla

z

ogtaniczoną odpowiedzialnością zmienionej uchwałą nr

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego

2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII

z

dnia 30 kwietnia

l29llo Zgromadzenia Zwięku Komunalnego Gmin

Powiat Radzyńskiego z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie utworzenia spółki pod firmą Zakład
,,
Zagospodarowania odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego _ spółka .z
ograniczoną odpowiedzialnością ,,

z

siedzibą w Radzyniu Podlaskim, w oparciu o ustawę z d,nia 20

grudnia l996roku (DZ.U.Nr9,poz.43,zroku1997,zezmianami)-ogospodarcekomunalnejoraz
na podstawie art.

ze

l5l

i następne Kodeksu Spółek Handlowych, (Dz.IJ. z

zmianami) zawięuje spółkę

z

20OO

roku Nr 94, poz. lO37

ograniczoną odpowiedzialnością pod

Zagospodarowania odpadów Komunalnych

w Adamkach k. Radzynia

firmą ,,Zakład
Podlaskiego _ spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością"

I.

POSTANOWIENIA OGOLNE

s2
l 'Spółka działa pod firmą: ,,Zal<ładZagospodarowania odpadów

Komunalnych w Adamkach ---------

k. Radzynia Podlaskiego _ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'. _-------_--

2.Spółka moŻe uŻywać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: ,, ZZ)K w Adamkach k. Radzvnia
Podlaskiego Sp. z o.o" oraz wyroŻniającego ją znaku graftcznego. -----

$3
l .Siedzibą Spółki jest Radzyń Podlaski.

2.Spółka działana obszarze gmin macierzystych tworzących Związek Komunalny Gmin Powiatu
Radzyńskiego tj. na terenie:----- gminy Borki;------

- gminy miejsko- wiejskiej

Kock;-

- gminy Komarówka Podlaska;
- gminy Milanów;-- gminy wiejskiej Łuków;------_--

- gminy wiejskiej Radzyń Podlaski;
- gminy miejskiej

Radzyń Podlaski;

- gminy Serokomla;
_

gminy wiejskiej Stoczek Łukowski;----

- gminy Ulan- Majorat;--- gminy Wohyń;
- gminy Wojcieszków

2.

Czas trwania Spółki jest nieozn aczony.

s4

1Spółka prowadzi działalnośćo charakterze użytecznościpublicznej
unieszkodliwiania odpadów

na rzecz gmin

w

zakresie odzysku i

tworzących Związek Komunalny Gmin Powiatu

Radzyńskiego' Zasady korzystania z usług charakterze uż1Ąecznościpublicznej
świadczonych przez spółkę otaz obowiązki świadczenia tych usług określaRegulamin
uch wal

o

ny

pr

zez Zar ząd spółki i zatw ier dzo ny przez

Z gr

omadzen i e Wspó

l

n i kó

w' ---- ---

2.Spółka moze prowadzic działalnośćrówniez poza obszarem gmin tworzących Zwięek, jeŻeli
obowiązekświadczeniausługwynikazobowiązującychprzepisówprawa.-.----

II. PRZBDMIOT DZIAŁALNoSCI sPoŁKI

$s
Przedmiotem działalnościSpółki jest:--_--------

38.Żt.Z

obróbka i usuwanie odpadó,uv innych niż niebezpieczne------

38.3t.2

odzysk surowców z materiałow segregowanych. ------

46.77.2

SprzedaŻ hurtowa odpadów i złomu

49.41.2

8s.59.8

Transport drogowy towarów
Pozostałe pozaszkolne formy edukacj

III.

i

gdzie indziej niesklasyfi kowane-----_

KAPITAŁ sPoŁKI
$6

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000,00zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięey
złotych )
i dzie]i się na 25 ( słownie: dwadzieścia pięć ) udziałów, o wartości nominalnej po

l0

000

( dziesięć tysięcy złotych) kaŻdy udział.

2.

UdziĘ

w Spółce sąrówne i niepodzielne._-------_

Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego obejmuje wszystkie udziały.--4. UdziaĘ w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane
wkładem pienięznym lub

niepienięznym.---------

-------_

s7

1' W celu pokrycia Ż5 (dwudziestu pięciu) udziałów o wartości 10 000 zł (dziesięc
tysięcy złotych)
kaŻdy Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego wnosi wkład pienięzny
w wysokości
250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).---

$8

1.

2.

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy moŻę zostac podwyŻszony.---------_---Podwyzszenie kapitału zakładowego moze nastąpić przez podwyŻszenie wartości
nominalnej juz istniejących udziałow lub ustanowienie nowych udziałów.

3'

Wysokość,szczegołowy termin, sposób podwyzszenia

i

sposób wezwania

o

wpłatę okeśla

Zgr omadzen ie Wspólników uchw ałą'-- --- - -- -4. Nie stanowi zmiany umowy Spółki podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

30.000.000,00 (trzydziestu milionów) złotych, w terminie do dnia

3l grudnia

do

wysokości -

2O2O roku, poprzez

podwyzszenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub utworzenie udziałów nowych, na

-_

podstawie uchwaĘ Zgromadzenia Wspólników, która okreś|itermini warunki podwyŻszenia----kapitału zakładowego oraz sposób objęcia nowych udziałów.-_

tr
''
Ą

Iv. PRAWA I oBOWIĄZKI wSPoLNIKow

ffi
\#

$e

UdziaĘ są zbyłvalne i mogą być przedmiotem zastawu'

.\1

>.

Ś

ł

za

zasadach określonych

w obowiązujących przepisach prawnych i niniejszym akcie załoŻycielskim.

Ż.Zbycie udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami
notarialnie poświadczonymi.
3. Zbycie udziałow lub ich zastawienie w}.rnaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej -----

w stosownej uchwale, pod rygorem niewazności.

4.O zamiarze zbycia lub zastawi enia ldziałów Wspólnik jest zobowiązanv powiadom ić Zarząd ---Spółki co najmniej

na

jeden miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem udziałów.--

$10

l. Udziały mogąbyć umarzane

na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników--_-_--_

Ż.

Uchwała powinna okeślaćw szczegolności podstawę prawną umorzenia, wysokość
wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to nie moze być
niŻsze od wańości księgowej udziału.

a

Udział moŻe być umorzony za zgodąwspólnika (umorzenie dobrowolne)._--------

4.

Umorzenie udziałów następuje zczystego zysku bądźprzez obnizenie kapitału zakładowego

Spółki.-_------_

5.

Umorzenie udziahl z czystego zysku nie wymaga obnizenia kapitału zakładowego.--------_-------

s11

1. Wspólnik

na podstawie uchwaĘ Zgromadzenia Wspólników moze być zobowiąqlanY, w kazdym
roku obrachunkowym, do dokonania dopłat Spółki.

Ż. Wysokość i terminy

dopłat oznaczone będąuchwaŁąZgromadzenia Wspólnikow.----e l't
Yr!

10

l. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym zrocznego sprawozdania finansowego---_i

a

pr zezn

aczonym do podz i ału uch wałą Z gr oma'dzón ia Wspó ln i kó

w. ----_ --

UchwałąZgromadzenia Wspólników - Wspólnicy mogą wyłączyć zysk od pod,ziału i przeznaczyć
go na kapitały o których mowa w $ 26

4' Spółka moŻe wypłacic zaliczkę na poczet dywidendy, jeŻelijej sprawozdanie finansowe
Za ostatni
rok obrotowy wykazuje zysk na zasadach określonycil w tóaetiie spółek handlowych
i innych
obo.w1azyLacych przepisach. Upowaznienie do decyzji w tym zakesle oraz dowypłaty
zaićzek
posiada Zarząd

l_

tal

ź

2.Rada Nadzorcza;
3.Zarząd.

A. ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW
s14

l.Zgromadzenia Wspólników mogą byó zwyczajne i nadzwyczajne.----2' Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarządw ciągu 6 ( sześciumiesięcy) po
upłyrvie
każdego roku obrachunkowe go.

3' Nadzwyczajne Zgromadzenia wspólników zwołuj e Zarząd z własnej inicjatywy albo na
Żądanie
,
Rady Nadz orczej.-----4' Zgromadzenie Wspólników możebyc zwołane zinicjatywy PrzewodnicZącego Związku
Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego'---------5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgtomadzenie Wspólników jezeli:
a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonymw ust. 2,----------b) Zarząd nie zwołał go w ciągu 2 tygodni od złoŻeniana piśmie Żądaniao którym mowa
w ust.3.--

6' Zgromadzenia Wspólników odbywają się na terenie powiatu radzyńskiego.--------_--

$ls

l

'Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników nalezy w szczególności:
1) rozpatrywanie i zatwi erdzanie sprawozdania finansow ego za ubiegły rok
obrotowy

ll

sprawozdania Zarządu z działalnościSpółki'
Ż) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich -------_

3) powzięcie uchwały o wyłączeniu całościlub częścizysku od podziału oraz o sposobie

f

podziału zysku i pokrycia strat,
5) powoływanie i odwoĘłvanie członków Rady Nadzorczej,

6) ustalanie zasad i wysokościwynagradzania członków Rady Nadzorczej,--

-'fr*

Ę"jr

W s{;
-'a

ł(

4) przesunięcie dnia dywidendy lubrozłoŻenie wypłaty dywidendy naraty,

/>.
:,5'r
':-"{

7) inne sprawy zastrzęŻonę do właściwości
Zgromadzenia Wspólników przez przepisy ---_------

v
o)-/

prawa l ub postanowien ia niniej szego aktu załoŻyciel skiego.
Ż.

UchwĄ

Z gr omadzen i a Wspó ln

ików wyma

gaj ą

n

astęp uj ące

sprawy doty cząc e - -

majątku Spółki:

l) zbycie iwydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej częściotaz -------ustanowienie na nich ograniczonegÓ prawa rzęczowęgo, --2)zbycie i nabycie nieruchomości lub prawa uzytkowania wieczystego albo udziału_--w nieruchomości lub w prawie uzytkowania wieczystego, stanowiących aktywa trwałe;-------

orazich obciąŻanie, jeżeli ich wartośó przekracza kwotę 100.000 zł sto tysięcy złotych,--------

3) zbycie lub nabycie, innych niż wymienione

w pkt.2 składników akty"wów trwĄch,-_-_-----_

jeŻeli ich wartośćprzektacza kwoty 200.000 zł dwieścietysięcy złotych,---4) v"ryraŻenie zgody na zacirynięcie przez Zarząd Spółki poŻyczki, kredytu bankowego

lub zobowią7ań innych niz wymienione w punkcie 2 i 3, przevłyŻszających kwotę l .000.000,00 zł
jeden milion złotych,---5) wyrażanie zgody na zbycie udziałów w Spółce,
6) umorzenie udziałów,
7) podwyzszenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----_
8) nabycie udziałów własnych w sy'tuacji okeślonej w art. 200 $

l

ksh,

9) powzięcie uchwał w sprawie wysokościi tęrminu dopłat i ich zwrotu.

B. RADA NADZORCZA
s16

12

l.

Rada Nadzorcza składa się od trzeeh do pięciu członków.-

2. Członkow Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników spośród-----------kandydatów, spełniających warunki określonew art.10a ustawy o gospodarce komunalnej,
wskazanych przez Walne Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.-_
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera spośród swojego glona Przewodnic
Zącego,
Wi ceprzewodni czącego i S ekretar za.- - --- ---- -

4.

Rada Nadzorcza moŻe odwołać z pełnionej funkcji Przewodnic Zącego, Wiceprzewodniczącego i
Seketarza Rady.-----

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okes trzyletniej kadencji---------6. Mandaty członków Rady Nadz or czej wygasaj w szczegó lności --_------ą
5.

;

1) z

dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwie rdzającego sprawozdanie finansowe za
ostatni rok pełnienia funkcji

2) wskutek odwołania3) ztzeczenia się mandatu---------_
4) w razie śmierci:_---

.

Koszty rwiązane z działalnościąRadyNadzorczej ponosi Spółka._-8' Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.-___-7

s17
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnościąSpółki we wszystkich dziedzinach jej

działalności.--_--------

s18
Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŻy:-----

l)

ocena sprawozdania z działalnościSpółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokurnentami jak i ze staneń faktycznyin', oraz
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat, atakŻe składanie Zgromaózeniu
Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny
2) powołyrłanie, odwołyrłanie i zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki,
4) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członka Zarządu,--5) delegowanie członka Rady do zawarciaumowy stanowiącej podstawę zatrudnienia --_-----_---

z członkiem Zarządu,- -6)delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
członków Zarządu Spółki, ktorzy nie mogą sprawowaó swoich czynności oraz ustalenia wartości
ich wynagrodzenia,---

13

7

) zatw ier dzan i e

re

gul am i nu or gantzacy jne go

Sp

ółki, ------ ----_-

8) zatw ierdzanie regulaminu Zarządu,--9)wn

i

o

skowani e lub zwoĄrvan

i

e

Zgr omadzeń Wspó ln ików, ---_--__-

l0) nadzorowanie wykonania przezZarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,------_
l l )stawianie wniosków na Zgtomadzeniu Wspólników o udzielenie absolutorium _--_-----_-------

członkowi Zarządu Spółki,
I2) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa uŻytkowania
wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie uzytkowania wieczystego,_-------__-

stanowiących aktyłva trwałe, oraz

ich

obciązenie o wartościprzelłaczaj.ącej

kwotę 50.000,00 zł pięćdziesiąt tysięcy złotych, a nie przekraczającej kwoty ]00.000,00 zł
stu tysięcy
I

l

złotych,--

3) wyraŻenie zgody na nabycie,zbycie lub obciązenie ptzez Zarząd składników
aktyr'vów trwaĘch' innych

niŻ wymienione w pkt.l 1 o wartościprzekraczającej

kwoty ]00.000,00 złstotysięcy l złotych,a nie przekraczającej kwoty 200.000,00zł
dwieścię tysięcy

/

złotych ,

14) wyrazenie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki poŻyczki, kredytu bankowego lub innego
zobowiązania o wartości przektaczającej kwoty 500'000'00 zł pięćset tysięcy l złotych, a nie
przekraczającej kwoty ] 000.000'00 zł jeden milion lzłotych,
l5) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach pomiędzy Spółkąa członkami
Zarządu Spółki'-----

l6) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
17)opiniowanie rocznych planów tzeczowo

- finansowych,

strategicznych planów----_

wielolętnich, planów inwestycyjnych i kierunków rozwoju Spółki,---

l8) opiniowanie innych spraw wnoszonych przezZarząd do Zgromadzenia Wspólników,--------__19) inne Sprawy zastrzeŻonę do właściwości
Rady Nadzorczej przez przepisy prawa lub __------_--

postanowienia niniej szego aktu. ---

sle
1.

Rada Nadzorcza działa kolegialnie j ednak moze delegować poszczególnych członków do -_----

wykonania określonych czynności.

2' Uchwały Rady Nadzorczej zapadajązrłykłąwiększościągłosórv,przy obecnościna
posiedzeniu co najńniej połowy jej członków, przy zachowaniu zasady, że wszyscy ----------__

I4

członkowie Rady Nadzorczej zostali zaptoszenina jej posiedzenie.
Przy równo wadze
gło sów, r ozstr zy gaj
ącym j est gło s Przewodn i cząc e go

s20
l

'

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie, co najmni ej ruz nakwartał,
w siedzibie Spółki lub innym
miejscuWznacZonymprZęZPrzewodniczącego.-----

2'

Posiedzenie Rady Nadz orczej zwołuje jej Przewod niczący,
a w razie jego nieobecności --------Wiceprzewodniczący.-

3'Przewodniczący Rady Nadz orczej ma obowiąz ek zwołacposiedzenie
Rady Nadz orczejna-----wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków
Rady Nadz orczej.Posiedzenie takie winno
odbywać się w ciągu czternastu dni od chwili złoŻeniawniosku.---

4. Tryb działaniaRady Nadzorczej
i

określa regulamin przyjętyprzez Radę Nadzorczą

zatw ier dzony pruez Z gr omadzen i e Wspó ln i ków. ---_---

5' Ptzy wykonyrłaniu swoich obowiązków

Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich

dokumentów Spółki oraz Żądaćwyjaśnieńod Zarządui pracowników
Spółki.6' Sprawozdanie ze swojej działalnościRada Nadzorcza przedkład,a Zgromadzeniu ---------_-Wspólników

C. ZARZĄD

l'
2'

3.

$21
Zarząd Spółki prowadzisprawy Spółki ireprezentuje Spółkę
we wszystkich czynnościach------sądowych i pozasądowych' ------_--

Wszelkie Sprawy zwięane z prowadzeniem spraw Spółki' nie
zastrzeżone przepisami
prawa lub postanowieniami niniejszego aktu dla Zgromadzenia
Wspólników
lub Rady Nadzorczej , należądo kompete ncji Zarządu. -----_-----

W szczegolności do kompetencj i Zarządu naleŻy:----3' l. prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi
przepisami
3'2. prowadzenie księgi udziałów,
3'3'sporządzanię rocznego Sprawozdaniafinansowego i sprawoz
dania zdziałalnościSpółki,

l5

3.4. podejmowanie decyzji personalnych w stosunkach do pracowników Spółki,
3.5. sprawy wymagające

od Zarządu podjęcia uchwał.

4. Tryb działaniaZatządu określa szczegołowo regulamin uchwalony

przezZarządi zatwierdzony

przez Radę Nadzorczą

s22
Zarząd Społkijest jednoosobowy.------

l'

$

2' Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorczana okres pięcioletniej kadencji.
3.

Zar ząd moŻe by

dwołany wy łącznie z

w aŻny

ch powo dów.

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

}ł, Mandat członka Zarządu Spółki wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia'Wspólników
b\.
.i

W
gŁ

ć, o

.5.;

----------_--

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.-------

Członek Zaruądu nie moze bezzgody Spółki zajmowac się interesamikonkurencyjnymi
aniteŻ uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej
lub

jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie

prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuj e takŻe udział w konkurencyjnej spółce
kapitało,uvej w przypadku posiadani a przęZ członka zatządu co najmniej l0%o udziałów lub akcji

tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.---

s23
1.Uchwały Zarządu wymagająwszystkie sprawy przekraczające zakes zwykłego zaruądu.
2. UchwaĘ Zarządu wymaga w szczególności:
3. 1'

ustalenie regulami nu Zarządu

3.2. ustalenie regulaminu organizacyjnego Spółki
3.3. tworzenie i likwidacjaoddziałów,

filii i spółek

3.4. powołanie prokurenta ---------

3.5. przyjęcie rocznych planów rzeczowo _ finansowych, strategicznych planów wieloletnich,

planów inwestycyjnych i kierunków rozwoju Spółki___3

.6. zaciągan ie kredyt ów i poŻy czek-----------

3.7. zaciąganie innych zobowięań.

vV

tym udzięlanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń

3.8. zbyrvanie i nabyłvanie składników aktyłvów trwałych oraz ich obciąŻanie jeżeli ich ----------

l6

warto

ść

pr zekr acza kwotę

5 0. 0 0

0 zł l pięć dzi

esi

ąt tys

ięcy złoty ch/ - - - - - - - _ -

3'9' inne sprawy' zktorymi Zarząd' zwralasię do Rady
Nadz orczej lub Zgromadzenia
Wspólników.
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1'Do składania oświadczeń woli i podpisywania
dokumentów w imieniu Spółki upowazniony jest
Prezes Zarządu Spółki samodzielnie
2. Kadencja Zarządutrwa 5 lat

V.

GosPoDARKA FlNANsoWA sPoŁKl
$2s

' KsięgowośćSpółki prowadzona jest zgodn ie z przepisami ustawy
rachunkowości ( Dz.I].2002 roku, Nr 76,poz. 694,
poŻn.
l

z

2'
3'

z

dnia29 wrzesnia t994 roku o

zm')'

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeŻeniem
,
ust.3._-----Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczynasię pierwszego
dnia miesiąca przypadającego po
wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończysię
3l grudnia 2011 roku.-

$26

1

Spółka tworzy następujące kapitaĘ i fundusze:

l.1 kapitał zakładowyl .2.

kapitał Zapas

o

wy--

1.3 kapitał rezerwowy

z

aktualizacji

wyceny---

-:_-_______-.--:

'4 kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na odtworzenie majątk u zamottyzowanego
spółki.----2' Spółka może tulorzyć i znosic, uchwałą Zgromadzenia
Wspólników' inne kapitały na poĘcie
szczególnych strat lub wydatków, na początku i w
trakcie roku obrotowego.---_-l

s27

t'7

1.

Czysty zysk Spółki za dany rok obrotowy rnoze byc, uchwałąZgromadzenia Wspólników

)

wyłączony w całościlub częściod podziału i przeznaczony na odpisy na kapitał Zapasowy' ----pozostałe kapitaĘ i fundusze Spółki lub inne cele Spółki określoneuchwałą Zgromadzenia -----

Wspólników
2.

Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co ----

najmniej 8oń zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej ---

ff #{:)
;1:{ffi

t
ę

q.

't'ul

'l!fł.,HX.n7

trzeciej częścikapitału zakładowego'----------Zgromadzenie Wspólników moze przeznaczyć cześćzysku ńa:

3.l dywidendę dla wspólników

3'2 inne niż kapitał, kapitał Zapasowy i fundusze3.3 inne cele---------

:'.i",,yo

Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok

obrotowy, ztym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od dnia dywidendy

$28
Zarząd jest obowiązany ;-------_---

l. Sporządzić sprawozdanie finansowe wtaz ze

sprawozdaniem z działa|nościSpółki

za ostatni rok

obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego'------------

2' Poddaó sprawozdanie finansowe badaniu ptzezbiegłego rewidenta-----------3. Dokumenty wyrnienione w pkt

1

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zbadania

sprawozdania finansowego ( wymaganąw przypadkach okeślonych przez ustawę o -----------------rachunkowości) Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikowi.----

4' Przedstawic Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty wymienione w pkt.l, oplnlę

-

wraz z raportem biegłego rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalnościSpółki, w terminie do końca
szóstego miesiąca od dnia bilansowego.-----------

!T. POSTANOWIENIA KONCOWE

t8

$2e
1.

Rozvvięanie Spółki następuj e po przeprowadzen iu postępowan i a ikwi

Ż.

W czasię likwidacji Spółka działa pod dotychczasową firmą z dodatkiem ,,w likwidacji''.---------

a

Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby .vqrznaczone przez

1

J.

Zgr omadzen ie Wspóln i ków.

dacyj

nego.----

-----

4.WtokulikwidacjizyskiSpółkiniemogąbyćwspólnikomwypłacaneprzedspłaceniem
wszystkich zobowięan

5.

Likwidacja i rozwięanie Spółki następuje w trybie i na zasadach przewidzianych
w kodeksie spółek handlowych.--

6. Mienie wniesione przez Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego do Spółkijako

---_---

wkład niepieniężny, pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypadaZwiązkowi in

natura,-----

$30
1' Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiąkiem publikacji

w Monitorze Sądowym i

Gospodarczym, a takze wywiesza w siedzibię Spółki na tablicy ogłoszeń.-2. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwymze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie

finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego i podziale zysku lub

Spółki w terminie

l5 dni

poĘciu

straty oraz sprawozdanie

z

działalności

od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania

finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu
miesięcy od dnia bilansowego, to naleŻy je złożyc w ciągu piętnastu dni po tym terminie.-------------

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki mają zastosowanie
przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawy

z

dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce

komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 roku, poz.43 zpoŹn. Zm.).-------

4.

JeŻelt spółka spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy

z

dnia Ż9 wrzęśnia 1994

roku o rachunkowości (Dz.U . z 2O2r', Nr 76, poz' 694 ze zm.), Zaruąd zobowiązany jest w ciągu 15

dni od dnia zatwięrdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki

t9

złoŻyćdo ogłoszenia w Monitorze Polskim

B

dokumęnĘ, o których mowa w art. 70 ustawy o

rachunkowości' ----_--

s31
Zgodnie

z

art. 58 $3 k'c., jeŻeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy okaŻąsię nieskuteczne

lub niniejsza umowa będzie zawieraó luki, to nie narusza to waznościpozostałych postanowień.
Wspólnicy zobowiązują się zastąpić to nieskutęczne postanowienie w taki sposób' aby sens
nieskutęcznego postanowienia

z

i

cel

uwzględnienięm całościumowy Spółki był zachowany, chyba Że

byłoby to niedozwolone przez ustawę.

W wypadku luk przyjmuje się takie

uzgodnione, które odpowiada takiemu postanowieniu, jakie według sensu

i

postanowienie jako

celu niniejszej umowy

byłoby rozsądnie uzgodnione, gdyby strony taką sytuację od"początku.przewidziĄ, z uwzględnieniem
art. 65 k.c.

Do punktu 5 porządku Przewodniczący stwierdził, Że wolńych wniosków nie było.---

Do punktu 6 porządku Przewodniczący stwietdził, Że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka

obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZaWad Zagospodarowania odpadów
Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościĘ'z
siedzibą w Radzyniu Podlaskim.
$ Z.-Przy akcie notariuszowi okazano:
_listę Wspólników Spółki.----

$ 3.-Koszty sporządzenia aktu ponosi Zal<ład Zagospodarowania odpadów Komunalnych w
Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibąw Radzyniu
Podlaskim.
$ 4.- Wypisy aktu moŻnawydawaó Spółce i Wspólnikom w dowolnej

$5.- Pobrano opłaty:---wynagrodzenie notarialne na podstawie $ 3, $9 ust.2 i g 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z

dnia Ż8 czerwca Ż004 roku

w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148,

poz.|564) _2500 złoĘch i 240 złoĘch za trry wypisy aktu,
-podatku Yat23oń -stosownie do art.4l ust.1 ustawy zdnia 1l marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (Dz. U. nt 54,poz.535zpóŻn. zm.)- 630,Ż0 złotych.----
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Razem pobrano _3370,20 złtrzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych dwadzieścia groszy._--

Akt niniejszy

podpisuje Stanisław BłażejJóźwik, syn Jana, AIG51601I, zamieszkaĘ 21-310

Wohyń, miejscowość ostrówki

nr l75,

Ptzewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin

Powiatu Radzyńskiego' -Podatku nie pobrano na podstawie ań.8 pkt 4 ustawy

z

dnia 9 września2000 roku o

podatku od czynnościc1łvilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U.Nr l0I,poz.649 z 2010 r.).-------

Akt

ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy stawającychj,potariusza
Wvois ten zaoisano do.Rep.A Nro{Q.C...12013
i'Ęaano .'..' ,$f{hŚp
Radzyń Podlaskiiln. l lute€pŹ0l3 r.

il
fi,

I'
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