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Repertorium A numer 697/2011 
 

A K T   N O T A R I A L N Y  
 

Dnia pierwszego marca dwa tysiące jedenastego (01.03.2011) roku, 

przed notariuszem Karoliną Walkiewicz - Kuraś, w prowadzonej przez nią 

kancelarii notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Karola Libelta numer 33/6, 

stawiła się:------------------------------------------------------------------------------------------  

Pani Zofia Maria Springer,-------------------------------------------------------------  

imiona rodziców: Stanisław i Helena, ------------------------------------------------  

adres zamieszkania: 62-050 Mosina, ulica Wodna numer 23, ------------------  

PESEL: 50012405588, ----------------------------------------------------------------------  

dowód osobisty: AIZ 865255, ważny do dnia 18 lipca 2016 roku,-------------  

obywatelstwo: polskie, -------------------------------------------------------------------  

która oświadczyła, że: --------------------------------------------------------------------  

 przy czynności objętej niniejszym aktem działa w imieniu i na rzecz 

Gminy Mosina, i to jako Burmistrz Gminy Mosina, uprawniona do 

jednoosobowej reprezentacji Gminy Mosina w zakresie czynności 

objętej niniejszym aktem, na potwierdzenie czego okazała 

zaświadczenie wydane dnia 10 grudnia 2010 roku przez 

Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie, z 

którego wynika w szczególności, że w wyborach, które odbyły się 

dnia 05 grudnia 2010 roku Pani SPRINGER Zofia Maria wybrana 

została Burmistrzem Gminy Mosina, ------------------------------------------  

 działa zgodnie ze statutem Gminy Mosina, ----------------------------------  
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 zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 2 pkt 9) h) ustawy z dnia 08 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 

roku Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami) oraz dyspozycją 

art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej 

(Dz.U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43 – z późniejszymi zmianami) do 

dokonania czynności objętej niniejszym aktem wymagane są 

uchwały Rady Miejskiej w Mosinie, które to uchwały zostały przez 

Radę Miejską w Mosinie podjęte, na potwierdzenie czego okazała:---  

o Uchwałę nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 

grudnia 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego 

o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Mosinie w celu jego 

przekształcenia w spółkę prawa handlowego,------------------------  

o Uchwałę nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 

grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki 

prawa handlowego, działającej pod firmą „Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie”, -----------------------------------  

 zgodnie z treścią okazanej przy niniejszym akcie Uchwały nr 

LVII/397/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 marca 2010 roku w 

sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i 

akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Gminy 

Mosina do dokonania czynności objętej niniejszym aktem, 

polegającej w szczególności na wniesieniu wkładu niepieniężnego w 

postaci prawa własności nieruchomości objętych księgami 

wieczystymi pod oznaczeniami: KW NR 38 886., KW nr 38 888, KW 

nr 46 325 (bez uwzględnienia budynków posadowionych na 

nieruchomościach objętych księgami wieczystymi pod oznaczeniami 

KW NR 38 886., KW nr 38 888), w celu pokrycia udziału w spółce, 

wymagane jest dokonanie wyceny wnoszonego mienia 

komunalnego przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego 

wymagane uprawnienia, która to wycena została przez takiego 

rzeczoznawcę dokonana, na potwierdzenie czego okazała operat 

szacunkowy nieruchomości gruntowych zabudowanych 
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zlokalizowanych w Mosinie zapisanych w księgach wieczystych KW 

NR 38 886 cz., KW nr 38 888 cz., KW nr 46 325, sporządzony dnia 10 

lutego 2011 roku przez Radosława Nowickiego – rzeczoznawcę 

majątkowego, uprawnienia numer 4951, z którego to dokumentu 

wynika w szczególności, że określono wartość rynkową gruntu 

przedmiotowych nieruchomości, jako przedmiotu prawa własności 

w kwocie: WG = 1 342 300 zł, słownie: jeden milion trzysta 

czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych, i która to wycena nie 

dotyczy mienia wnoszonego, przez reprezentowaną przez nią 

Gminę Mosina, zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, do zawiązywanej na 

podstawie niniejszego aktu Spółki, gdyż taka wycena zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i statutem Gminy Mosina nie jest 

wymagana,----------------------------------------------------------------------------  

 zgodnie z dyspozycją art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym do dokonania czynności objętej niniejszym 

aktem wymagana jest kontrasygnata skarbnika Gminy (głównego 

księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej, która to 

kontrasygnata została przez Skarbnika Gminy Mosina udzielona, na 

potwierdzenie czego okazała Oświadczenie wydane dnia 01 marca 

2011 roku przez Skarbnika Gminy Mosina, ----------------------------------  

 do dokonania czynności objętej niniejszym aktem, poza powołanymi 

powyżej uchwałami oraz powołaną powyżej kontrasygnatą, nie jest 

wymagana zgoda żadnego innego organu reprezentowanej przez 

nią Gminy, jak również nie jest wymagane spełnienie jakichkolwiek 

innych wymogów formalnych przewidzianych przepisami prawa 

lub statutem Gminy Mosina. -----------------------------------------------------  

 

Tożsamość stawającej notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu 

tożsamości, którego serię i numer powołano powyżej.---------------------------------  

Stawająca oświadczyła, że dane wynikające z powołanego powyżej 

dowodu tożsamości są w pełni aktualne. --------------------------------------------------  
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A K T   Z A Ł O Ż Y C I E L S K I  
S P Ó Ł K I   Z   O G R A N I C Z O N Ą  

O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą  
 

I 
Stawająca Zofia Maria Springer, działając w imieniu i na rzecz Gminy 

Mosina, oświadczyła, że: -----------------------------------------------------------------------  

 Gmina Mosina, zwana dalej w niniejszym akcie także „Wspólnikiem”, 

zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej w 

niniejszym akcie także „Spółką”, ------------------------------------------------------  

 objęte niniejszym aktem zawiązanie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością następuje w związku z likwidacją zakładu 

budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, w trybie 

przewidzianym w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o 

gospodarce komunalnej, co jest jednoznaczne z wniesieniem 

zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, 

funkcjonujących do tej pory w formie zakładu budżetowego pod nazwą 

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, a zatem: --------------------------------  
o zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 

roku o gospodarce komunalnej, z chwilą zawiązania Spółki 

składniki mienia zlikwidowanego zakładu budżetowego o nazwie 

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie (obejmujące w szczególności 

budynki posadowione na nieruchomościach objętych księgami 

wieczystymi pod oznaczeniami: KW.NR 38886 oraz KW.NR 38888), 

bliżej opisane w Wykazie środków trwałych na dzień 31 grudnia 

2010 roku stanowiącym Załącznik numer 1 do niniejszego aktu, 

będącym integralną częścią aktu założycielskiego objętego 

niniejszym aktem, staną się majątkiem zawiązywanej Spółki, ----------  
o zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 

roku o gospodarce komunalnej, z chwilą zawiązania Spółki 

zawiązywana Spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki 
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związane z działalnością zlikwidowanego zakładu budżetowego o 

nazwie Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, przy czym Wykaz 

zobowiązań Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na dzień 01 

marca 2011 roku stanowi Załącznik numer 2 do niniejszego aktu, 

będący integralną częścią aktu założycielskiego objętego niniejszym 

aktem, ----------------------------------------------------------------------------------  
co wynika także z okazanych przy niniejszym akcie: Uchwały nr IV/19/10 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 grudnia 2010 roku oraz Uchwały nr 

IV/20/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 grudnia 2010 roku, o których 

to uchwałach mowa w komparycji niniejszego aktu,-----------------------------  
 zawiązywana Spółka jest spółką powoływaną w celu realizacji zadań 

własnych Gminy Mosina,----------------------------------------------------------------  
 zawiązywana Spółka jest spółką ważną dla rozwoju Gminy Mosina, w 

rozumieniu art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o 

gospodarce komunalnej. -----------------------------------------------------------------  
 

§ 1 [Firma] 
1. Firmą Spółki będzie: „Zakład Usług Komunalnych” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Mosinie.--------------------------------------------------------  

2. Spółka może posługiwać się firmą skróconą: „Zakład Usług 

Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie. -------------------------------------------------  

 

§ 2 [Siedziba] 
Siedzibą Spółki jest Mosina. -------------------------------------------------------------------  

 

§ 3 [Czas Trwania] 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. --------------------------------------------------  

 

§ 4 [Obszar Działania] 
Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -------------  

 

§ 5 [Oddziały] 
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Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, agencje, przedstawicielstwa, 

biura i inne podmioty oraz uczestniczyć we wszelkich niezabronionych 

prawem powiązaniach organizacyjno - prawnych, w tym w szczególności 

może przystępować i być udziałowcem innych spółek w kraju i za granicą, 

korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi podmiotami. -------  

 

§ 6 [Przedmiot działalności] 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności Gospodarczej: -------------------------------------------------------------  
1) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych /33.11.Z/,--  

2) Naprawa i konserwacja maszyn /33.12.Z/, -----------------------------------  

3) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 

/33.17.Z/,-------------------------------------------------------------------------------  

4) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia /33.19.Z/, 

5) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 

/33.20.Z/,-------------------------------------------------------------------------------  

6) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody /36.00.Z/, -------------------------  

7) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków /37.00.Z/, -------------------------  

8) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne /38.11.Z/, -----------------  

9) Zbieranie odpadów niebezpiecznych /38.12.Z/,-----------------------------  

10) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne /38.21.Z/, ---  

11) Demontaż wyrobów zużytych /38.31.Z/, -------------------------------------  

12) Odzysk surowców z materiałów segregowanych /38.32.Z/, -------------  

13) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność 

usługowa związana z gospodarką odpadami /39.00.Z/, ------------------  

14) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 

budynków /41.10.Z/, ---------------------------------------------------------------  

15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych /41.20.Z/, -----------------------------------  

16) Roboty związane z budową dróg i autostrad /42.11.Z/,-------------------  

17) Roboty związane z budową mostów i tuneli /42.13.Z/, -------------------  

18) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci 
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rozdzielczych /42.21.Z/,------------------------------------------------------------  

19) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej /42.91.Z/,----  

20) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej 

i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane /42.99.Z/,-----------------------  

21) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych /43.11.Z/, ------------------  

22) Przygotowanie terenu pod budowę /43.12.Z/, -------------------------------  

23) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 

/43.13.Z/, -------------------------------------------------------------------------------  

24) Wykonywanie instalacji elektrycznych /43.21.Z/, ---------------------------  

25) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych i klimatyzacyjnych /43.22.Z/,---------------------------------------  

26) Tynkowanie /43.31.Z/, -------------------------------------------------------------  

27) Zakładanie stolarki budowlanej /43.32.Z/, ------------------------------------  

28) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian /43.33.Z/,----------  

29) Malowanie i szklenie /43.34.Z/, --------------------------------------------------  

30) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych 

/43.39.Z/, -------------------------------------------------------------------------------  

31) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych /43.91.Z/, ---------------  

32) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane /43.99.Z/, -----------------------------------------------------  

33) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli /45.20.Z/, -----------------------------------------------------------------  

34) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli / 45.31.Z/, -------------------  

35) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli / 45.32.Z/, -------------------  

36) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin / 46.22.Z/, ------------------------------  

37) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski /49.31.Z/, -----------  

38) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej 

niesklasyfikowany / 49.39.Z/, ----------------------------------------------------  

39) Transport drogowy towarów /49.41.Z/, ---------------------------------------  

40) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami /49.42.Z/, --------  
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41) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów /52.10.B/, -  

42) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy /52.21.Z/, ----  

43) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 

/52.24.C/,-------------------------------------------------------------------------------  

44) Pozostała działalność pocztowa i kurierska /53.20.Z/, ---------------------  

45) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania /55.20.Z/, --------------------------------------------------------  

46) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi /68.20.Z/, --------------------------------------------------------  

47) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie /68.32.Z/,--  

48) Działalność w zakresie architektury /71.11.Z/, ------------------------------  

49) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo 

techniczne /71.12.Z/,----------------------------------------------------------------  

50) Pozostałe badania i analizy techniczne /71.20.B/, ---------------------------  

51) Reklama /73.1/,-----------------------------------------------------------------------  

52) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych /77.32.Z/,----  

53) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych /77.31.Z/, --------  

54) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane /77.39.Z/, ----------------  

55) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w 

budynkach /81.10.Z/, ---------------------------------------------------------------  

56) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 

/81.21.Z/,-------------------------------------------------------------------------------  

57) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 

/81.22.Z/,-------------------------------------------------------------------------------  

58) Pozostałe sprzątanie /81.29.Z/,---------------------------------------------------  

59) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów 

zieleni /81.30.Z/, ---------------------------------------------------------------------  

60) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna /93.29.Z/, --------------  

61) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

/96.09.Z/.-------------------------------------------------------------------------------  
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2. W wypadku, gdy przepisy szczególne wymagają dla uruchomienia lub 

prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności uzyskania koncesji 

lub innego zezwolenia, działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu. -  

3. Niepodjęcie lub zawieszenie tych rodzajów działalności, z wymienionych 

w ustępie 1 niniejszego paragrafu, które wymagają koncesji lub innego 

zezwolenia, na skutek nie uzyskania, utraty lub zawieszenia tej koncesji 

lub zezwolenia, nie oznacza niemożliwości osiągnięcia celu Spółki, o 

którym mowa w art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku 

Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 roku Nr 94 poz. 1037 - z 

późniejszymi zmianami). ----------------------------------------------------------------  

 
§ 7 [Kapitał zakładowy] 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.380.200,00 zł (słownie: trzy miliony 

trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 67.604 

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset cztery) równe udziały, o 

wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. -----  

2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.---------------------------------  

3. Wspólnik pokrywa swoje udziały w Spółce wkładami pieniężnymi lub 

aportem.--------------------------------------------------------------------------------------  

4. Udziały, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu zostają objęte 

i pokryte w ten sposób, że Wspólnik – Gmina Mosina obejmuje 67.604 

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset cztery) udziały, o wartości 

nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej 

wartości nominalnej 3.380.200,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta 

osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) i pokrywa je w następujący 

sposób:----------------------------------------------------------------------------------------  

 40.758 (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) 

udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.037.900,00 zł (słownie: 

dwa miliony trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset złotych), 

Wspólnik – Gmina Mosina pokrywa wkładem niepieniężnym, w 

postaci środków trwałych o łącznej wartości 2.037.920,40 zł (słownie: 

dwa miliony trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia 
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złotych i 40/100), stanowiących mienie zlikwidowanego zakładu 

budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Mosinie (w 

tym obejmujące w szczególności budynki posadowione na 

nieruchomościach objętych księgami wieczystymi pod 

oznaczeniami: KW.NR 38886 oraz KW.NR 38888, o łącznej wartości 

1.509.379,52 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta 

siedemdziesiąt dziesięć złotych i 52/100)), bliżej opisanych w 

Wykazie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2010 roku 

stanowiącym Załącznik numer 1 do niniejszego aktu, będącym 

integralną częścią aktu założycielskiego objętego niniejszym aktem, i 

to zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 

roku o gospodarce komunalnej,-------------------------------------------------  

 26.846 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści 

sześć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 1.342.300,00 zł 

(słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta 

złotych), Wspólnik – Gmina Mosina zobowiązuje się pokryć 

wkładem niepieniężnym w postaci:--------------------------------------------  

o prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości 
Mosina, gmina Mosina, powiat poznański, województwo 

wielkopolskie, składającej się z działek oznaczonych numerami 

geodezyjnym 2033/1 (dwa tysiące trzydzieści trzy łamane przez 

jeden), 2033/3 (dwa tysiące trzydzieści trzy łamane przez trzy) 

oraz 2033/5 (dwa tysiące trzydzieści trzy łamane przez pięć), o 

łącznym obszarze 0,5315 ha (pięć tysięcy trzysta piętnaście 

metrów kwadratowych), dla której to nieruchomości Sąd 
Rejonowy w Śremie, V Wydział Ksiąg wieczystych, prowadzi 

księgę wieczystą pod oznaczeniem KW.NR 38886, -----------------  
o prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości 

Mosina, gmina Mosina, powiat poznański, województwo 

wielkopolskie, składającej się z działek oznaczonych numerami 

geodezyjnym 2131/26 (dwa tysiące sto trzydzieści jeden łamane 

przez dwadzieścia sześć) oraz 2131/28 (dwa tysiące sto 
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trzydzieści jeden łamane przez dwadzieścia osiem), o łącznym 

obszarze 0,4786 ha (cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć 

metrów kwadratowych), dla której to nieruchomości Sąd 
Rejonowy w Śremie, V Wydział Ksiąg wieczystych, prowadzi 

księgę wieczystą pod oznaczeniem KW.NR 38888,------------------  
o prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości 

Mosina, gmina Mosina, powiat poznański, województwo 

wielkopolskie, składającej się z działek oznaczonych numerami 

geodezyjnym 2038/2 (dwa tysiące trzydzieści osiem łamane 

przez dwa), 2039/4 (dwa tysiące trzydzieści dziewięć łamane 

przez cztery), 2110/4 (dwa tysiące sto dziesięć łamane przez 

cztery) oraz 2111/7 (dwa tysiące sto jedenaście łamane przez 

siedem), o łącznym obszarze 0,0472 ha (czterysta 

siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe), dla której to 

nieruchomości Sąd Rejonowy w Śremie, V Wydział Ksiąg 
wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem 

KW.NR 46325,-----------------------------------------------------------------  
o łącznej wartości (liczonej bez uwzględnienia wartości budynków 

posadowionych na opisanych powyżej nieruchomościach objętych 

księgami wieczystymi pod oznaczeniami: KW.NR 38886 oraz 

KW.NR 38888) wynoszącej 1.342.300,00 zł (słownie: jeden milion 

trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych). ---------------------------  
 

§ 8 [Zmiany kapitału] 
1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty 

nieprzewyższającej 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych), 

jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej (w 

tym także poprzez zmianę wartości nominalnej udziałów), uchwałą 

Zgromadzenia Wspólników, w okresie do dnia trzydziestego pierwszego 

grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.12.2023) roku. Takie 

podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany aktu 

założycielskiego Spółki. ------------------------------------------------------------------  
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2. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na zasadach 

przewidzianych w ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek 

handlowych. --------------------------------------------------------------------------------  

3. Warunki i tryb podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego 

określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -------------------------------------  

 
§ 9 [Dopłaty i pożyczki] 

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólnika do wniesienia 

dopłaty w wysokości do dwudziestokrotnej wartości posiadanych 

udziałów, na warunkach ustalonych uchwałą Zgromadzenia 

Wspólników, pod warunkiem, iż uchwalenie i wniesienie dopłat będzie 

zgodne z przepisami prawa obowiązującymi Wspólnika. ----------------------  

2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom jeżeli nie są potrzebne na 

pokrycie strat bilansowych.-------------------------------------------------------------  

3. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek.----------------------------------------  

 
§ 10 [Zbycie i obciążenie udziałów] 

Zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów na rzecz osoby trzeciej wymaga 

wcześniejszej zgody Spółki wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 

W przypadku zastawienia udziałów Spółki Zastawnik nie ma prawa do 

wykonywania prawa głosu. -------------------------------------------------------------------  

 

§ 11 [Umorzenie udziałów] 
Udział może być umorzony, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z 

zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego 

zysku. W przypadku umorzenia udziału Wspólnikowi przysługuje 

ekwiwalent w wysokości wartości bilansowej udziału, jaki wynika ze 

sprawozdania finansowego sporządzonego na potrzeby umorzenia udziałów 

w kapitale zakładowym Spółki. --------------------------------------------------------------  

 
§ 12 [Wynik finansowy] 

1. O podziale zysku za rok obrotowy lub pokryciu strat decyduje 
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każdorazowo uchwałą Zgromadzenie Wspólników.-----------------------------  

2. Spółka może tworzyć następujące fundusze:---------------------------------------  

1) fundusz zapasowy, -----------------------------------------------------------------  

2) fundusz rezerwowy,----------------------------------------------------------------  

3) fundusz umorzeniowy, ------------------------------------------------------------  

4) inne fundusze ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników. ---  

 

§ 13 [Władze Spółki] 
Władzami Spółki są: -----------------------------------------------------------------------------  

1) Zgromadzenie Wspólników,------------------------------------------------------------  

2) Rada Nadzorcza,---------------------------------------------------------------------------  

3) Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 
§ 14 [Zgromadzenie Wspólników] 

1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Gminy Mosina. ------  

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w 

siedzibie Wspólnika. ----------------------------------------------------------------------  

3. Na każdy udział przypada 1 (słownie: jeden) głos. -------------------------------  

4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością 

głosów oddanych, chyba że ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 

spółek handlowych lub niniejszy akt założycielski stanowi inaczej. ---------  

5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników można powziąć pomimo braku 

formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników jeżeli cały kapitał 

zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 

dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych 

spraw do porządku obrad. --------------------------------------------------------------  

 

§ 15 [Kompetencje Zgromadzenia Wspólników] 
1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych 

spraw wskazanych w ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 

spółek handlowych lub w niniejszym akcie założycielskim, należy: ---------  
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1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz 

udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania 

przez nich obowiązków, ----------------------------------------------------------  

2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat, -------  

3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, --------------  

4) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji 

gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej, ------  

5) tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek kapitałowych z 

udziałem Spółki,---------------------------------------------------------------------  

6) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki 

oraz regulaminu Rady Nadzorczej, --------------------------------------------  

7) emisja obligacji, ----------------------------------------------------------------------  

8) podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, 

gdy strata przekroczy sumę kapitału zapasowego i kapitału 

rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego, ------------------------  

9) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i 

członków Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------------  

10) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych,-----------------  

11) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu bądź obciążeniu 

nieruchomości,-----------------------------------------------------------------------  

12) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu 

przedsiębiorstwa lub ustanowieniu na nim ograniczonych praw 

rzeczowych, --------------------------------------------------------------------------  

13) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, ----------------------  

14) zmiana aktu założycielskiego Spółki, ------------------------------------------  

15) połączenie lub rozwiązanie Spółki,---------------------------------------------  

16) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, ---  

17) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich,-------------  

18) wyrażanie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość 

przekracza 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), -------  
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19) wyrażanie zgody na dokonanie transakcji przez Spółkę ze 

Wspólnikiem lub innymi podmiotami (w tym osobami fizycznymi), 

powiązanymi, zależnymi lub kontrolowanymi przez Wspólnika, -----  

20) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub 

dokonywanie rozporządzeń, które przekraczają kwotę 500.000,00 zł. 

(słownie: pięćset tysięcy złotych). -----------------------------------------------  

2. Postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego Spółki wyłącza się 

stosowanie art. 230 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 września 2000 roku 

Kodeks spółek handlowych, a zatem rozporządzenie przez Spółkę 

prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o 

wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość jej kapitału zakładowego 

nie wymaga uchwały Wspólników, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 

1 niniejszego paragrafu. ------------------------------------------------------------------  

3. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy 

wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników. ------------------  

 

§ 16 [Rada Nadzorcza] 
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) 

członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 

pozostałych członków. -------------------------------------------------------------------  

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, 

określając równocześnie funkcję poszczególnych członków. ------------------  

3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (słownie: trzy) lata. -------  

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący.---------------------------------------------------  

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów 

członków Rady prawidłowo zawiadomionych o terminie i miejscu 

posiedzenia, w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.-----------------------------------  

6. Regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowy tryb jej działania, 

określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -------------------------------------  
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§ 17 [Wymogi odnośnie członków Rady Nadzorczej] 
1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób 

posiadających uprawnienia do zasiadania w tego rodzaju organach. -------  

2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą: --------------------------------------------  

1) pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub 

usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,----------------  

2) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzących Spółkę, z 

wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, -  

3) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w punkcie 2 

powyżej, w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na ich 

rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, -------------------------------  

4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich 

obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość 

lub interesowność. ------------------------------------------------------------------  

3. Członkowie Rady Nadzorczej podlegają nadto innym ograniczeniom 

wynikającym z przepisów prawa.-----------------------------------------------------  

 

§ 18 [Kompetencje Rady Nadzorczej] 
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do 

zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności: ------------------  

1) ocena bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań 

finansowych zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, 

jak i ze stanem faktycznym,------------------------------------------------------  

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków co do 

podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu 

Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej 

oceny, ----------------------------------------------------------------------------------  

3) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania 

finansowego Spółki, ----------------------------------------------------------------  

4) powoływanie członków Zarządu, ----------------------------------------------  

5) odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu,----------------------------  

6) zatwierdzanie regulaminu określającego zasady działania Zarządu. -  
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2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 

spółek handlowych.-----------------------------------------------------------------------  

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych. -----------------------  

 

§ 19 [Zarząd] 
1. Zarząd składa się z osób w liczbie od 1 (słownie: jednej) do 3 (słownie: 

trzech).----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Rada Nadzorcza. ------------  

3. Na czele Zarządu stoi Prezes powoływany przez Radę Nadzorczą. W 

przypadku Zarządu wieloosobowego, pozostali członkowie Zarządu 

pełnią funkcję Wiceprezesów. ----------------------------------------------------------  

4. Kadencja członków Zarządu nie jest oznaczona. ----------------------------------  

5. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia 

Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy 

pełny ani każdy kolejny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji 

Członka Zarządu.--------------------------------------------------------------------------  

6. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Spółkę reprezentuje Prezes 

Zarządu.--------------------------------------------------------------------------------------  

7. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch 

członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z 

Prokurentem. -------------------------------------------------------------------------------  

 
§ 20 [Kompetencje Zarządu] 

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla 

Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. -----------------------------------------  

 

§ 21 [Rok obrotowy] 
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Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy 

kończy się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego 

(31.12.2011) roku.---------------------------------------------------------------------------------  

 
§ 22 [Gospodarka finansami] 

1. Spółka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy 

i inwestycyjny sporządzony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez 

Zgromadzenie Wspólników. -----------------------------------------------------------  

2. Dla Spółki prowadzi się rachunkowość na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 

2009 roku Nr 152, poz. 1223 – z późniejszymi zmianami).----------------------  

 

§ 23 [Odwołanie do przepisów prawa] 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim Spółki mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek 

handlowych.---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

II 
Stawająca Zofia Maria Springer, działając w imieniu i na rzecz Gminy 

Mosina, oświadczyła, że: ----------------------------------------------------------------------  

 koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą „Zakład 

Usług Komunalnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Mosinie w organizacji z siedzibą w Mosinie, adres Spółki: 62-050 Mosina, 

ulica Sowiniecka numer 6G, ------------------------------------------------------------  

 wypisy niniejszego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w 

dowolnej ilości.-----------------------------------------------------------------------------  

 

III 
Za dokonanie niniejszej czynności naliczono  

XXX 
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Podatku od czynności cywilnoprawnych od czynności objętej niniejszym 

aktem nie pobrano zgodnie z art. 8 pkt. 4) ustawy z dnia 09 września 2000 

roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 

roku Nr 101, poz. 649 - z późniejszymi zmianami), z uwagi na zawarte tam 

podmiotowe zwolnienie jednostek samorządu terytorialnego z podatku od 

czynności cywilnoprawnych. -----------------------------------------------------------------  

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY. 
NA ORYGINALE AKTU PODPISY STAWAJĄCEJ I NOTARIUSZA 

 


