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AKT NOTARIALNY 

WYPIS 

Dnia trzeciego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego (03.09.2021) roku dr Waldemar 
Chwiałkowski notariusz w Kołobrzegu, urzędujący w Kancelarii Notarialnej przy Placu 
Ratuszowym 2/2, udał się do siedziby Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ulicy Ratuszowej nr 13, 

gdzie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: ,,Miejska Energetyka 
Cieplna w Kołobrzegu" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kołobrzegu przy 
ulicy Kołłątaja nr 3, wpisanej do Rejestrn Przedsiębiorców Krajowego Rejestrn Sądowego za 
numerem KRS 0000173703 (wysokość kapitału zakładowego 7.683.000,00 złotych),--·------

prowadzonego przez Sąd Rejonowy- Sąd Gospodarczy IX Wydział Krajowego Rejestru--
Sądowego w Koszalinie, co notariusz ustalił na podstawie info1macji odpowiad~jącej odpisowi 
aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze s.ą~owm w dniu Ol września 2021 roku o godz. 08,13 z 
Centralnej Informacji Krajowego Rejestrn Sądowego.---------------
Dla ·zaprotokołowania uchwał notariusz sporządził poniższy protokół.---······-------------

Protokół 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

I. Zgromadzenie otworzył Prezydent· Miasta Kołobrzegu Anna Mieczkowska, która oświadczyła, 
iż wykonuje uprawnienia zgromadzenia wspólników w jednoosobowej spółce jednostki samorządu 
terytorialnego, to jest spółce: ,,Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzęgu" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu przy ulicy Kołłątaja nr 3.---·····-·---···--
Anna Mieczkowska stwierdziła, że władna jest do pełnienia funkcji Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
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W spólników wyżej opisanej Spółki, albowiem jedynym wspólnikiem spółki jest Gmina Miasto •• 

Kołobrzeg, której organem jest Prezydent Miasta.••·-----························----

Il. Anna Mieczkowska jako Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników stwierdzila,że:--

. na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki,---

. zgromadzenie odbywa się bez formalnego ~olania w trybie art. 240 kodeksu .. 

spółek handlowych;.~------·················----·----

• nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia•• 

poszczególnych spraw na porządku obrad,·-------------

• zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwal.···········-------

III. W glosowaniujawnymjednoglośnie przyjęto następujący porządek obrad:------

1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki;••·······---· (') 

2) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego aktu założycielskiego 

Spółki,····-----·····························-··················-···----

3) zamknięcie zgromadzenia.••········----------······················ 

Ad.l. ········---·--------···············--------~· 
W glosowaniu jawnym, jednogłośnie przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących 

się, Nadzwyczajne Zgromadzenie W spólników podjęto uchwalę o treści następującej; ••......•••.•... 

Uchwała 

Wspólników „Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu 

w sprawie: zmiany aktu założycielskiego k{ 
Nadzwyczajne Zgromadzenia W spólników Spółki „Miej ski ej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu'; l.rr"r .::~ 1; 

spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu postanawia zmienić akt założycielski spółki z dnia 22 U ·, 

października 1993 rokn, sporządzony w formie aktu notarialnego przez notariusza w Kołobrzegu \\-..:.: 

Mariolę Szczęsną (2953/1993), częścowo zmieniony na podstawie uchwal Nadzwyczajnego V 
Zgromadzenia Wspólnikówpodjętych w dniach:••···········---------·········· 

· 16 lipca 2003 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego (rep. A 5421/2003) przez 

notariusza w Kołobrzegu Waldemara Chwiałkowskiego; --- -----------

• 14 stycznia 2004 rokn zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego (rep. A 229/2004) przez 

notariusza w Kołobrzegu Waldemara Chwiałkowskiego;•····················------

• 04 stycznia 2006 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego (rep. A 60/2006) przez 

notariusza w Kołobrzegu Waldemara Chwiałkowskiego;------····.·······-·············· 

• 26 marca 2009 rokn zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego (rep. A 2210/2009) przez 

notariusza w Kołobrzegu Waldemara Chwiałkowskiego; -------
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- 29 kwietnia 2010 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego (rep. A 3303/2010) przez 
· notariusza w Kołobrzegu Waldemara Chwiałkowskiego;-------------
- 27 listopada 2012 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego (rep. A 8474/2012) przez 
notariusza w Kołobrzegu Waldemara Chwiałkowskiego;----------·--
- 06 sierpnia 2013 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego (rep. A 5520/2013) przez 
notariusza w Kołobrzegu Waldemara Chwiałkowskiego; -------·•-7'-----------
- 12 grndnia 2016 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego (rep. A 11030/2016) przez 
notariusza w Kołobrzegu Waldemara Chwiałkowskiego;--------------
- 17 stycznia 2017 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego (rep. A 414/2017) przez 
notariusza w Kołobrzegu Waldemara Chwiałkowskiego;-----,------
- 02 maja 2017 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego (rep. A 3630/2017) przez 
notariusza w Kołobrzegu Waldemara Chwiałkowskiego;-------------
- 29 czerwca 2018 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego (rep. A 5798/2018) przez 
notariusza w Kołobrzegu Waldemara Chwiałkowskiego;---------------·--·-------

. w ten sposób, że:-----•----·-------·-----------•----
1) w §22 ust. 2 literak) aktu otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:------------· 

„k) zatwierdzanie wysokości wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia w 
każdym roku obrachunkowym, w zależności od sytuacji finansowej spółki oraz sytuacji 
ogólnospołecznej w kraju."-----·-----------------· 

2) w §26 aktu skreśla się pkt 4 o treści następującej:-----------
„4. zatwierdzanie wysokości wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia w 

,-:, : , <,,. każdym roku obrachunkowym, w zależności od sytuacji finansowej spółki oraz sytuacji 
1 • .. :-;!<' 0, ólnospołecznej w kraju."--------------------------

, . ·*\\il 
r '.. 

1 

~-,~~i-1-an-i-uJ-.a~;.-j:~ogłośnie przy br:u:łosów przeciwnych i głosów wstrzymujących 
I\__ I .J.,• .-' ,:) . f sr;f zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęto uchwałę o treści następującej:----------------
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Uchwała 

Wspólników „Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu" spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu 

w sprawie: w sprawie ustalenia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki 

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki „Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu" 
spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu ustala i przyjmuje tekst jednolity aktu zalożycielskigo 

spółki w brzmieniu następi1jącym: ------------------------·-·---

' ·l 
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TEKST JEDNOLITY 

AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO 
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

"§1. 
Stawający oświadczają, że na podstawie art. 8 ust. '2f ustawy z dnia 1 O maja 1990 roku Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. nr 32 poz. 191 z późn. zm.) w sprawie wyboru organizacY.inoprawnej formy prowadzenia 
działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez przedsiębiorstwa komunalne, uchwały 
Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 grudnia 1992 roku, nr LI/292/92 oraz przepisów Tytułu III, 
działu I Kodek~u Spółek H~dlowych zawi~zuj_ą ject_n~osobową Sp~łkę Gminy Miejskiej wn 
Kołobrzegu spolkę z ogramczoną odpoWiedZJalnosc1ą, do któreJ aportem wnoszą cak ·· 
dotychczasowe przedsiębiorstwo komunalne: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Kołobrzegu".---------- --··--------·-----------------

§2. 
Spółka działa pod firmą: "Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu" spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością.--·----------

§3. 
Siedzibą spółki jest miasto Kołobrzeg.--------------------

§4. 
Czas trwania spółkijestnieograniczony.--------------------

§5. ., 1. Przedmiotem działania spółki jest z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa:-----u~· 
a) w zakresie eksploatacji: ' 

-produkcja, zakup, przesył i sprzedaż energii cieplnej;---------------
. eksploatacja na zlecenie obcych urządzeń ciepłowniczych;--····---·----------· 
- prowadzenie rozruchu urządzeń ciepłowniczych;-----------------------

b) w zakresie obsługi technicznej urządzeń innym podmiotom prawnym i osobom fizycznym:--
. projektowanie i wykonywanie regulacji sieci ciepłowniczych;----------
- projektowanie instalacji ciepłowniczych i modernizacja urządzeń ciepłowniczych;-·----
-opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowych remontów;-------------------
- prowadzenie badań środowiska pracy i pomiarów eksploatacyjnych w obiektach i urządzeniach; 

c) w zakresie rozwoju branży:---------------------------------------- •-------------· -----
- podejmowanie się funkcji inwestora lub inwestora zastępczego inwestycji ciepłowniczych na 
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podstawie zatwierdzonych planów ciepłowniczych;--------------
- świadczenie usług w zakresie produkcji materiałów i urządzeń związanych z energetyką cieplną 
i ochronąśrodowiska.-------------------------------

2. Przedmiotem działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:·-----
!) 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej; ---------------
2) 35. 12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej;---·--;,-----------
3) 35.13.Z -Dystrybucja energii elektrycznej;-----'------------
4) 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodęi powietrze do---

układów klimatyzacyjnych;-------------·----
5) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych;----------·---------
6) 42.21.Z - Roboty związane z budową rnrociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; ---
7) 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;-·--------------
8) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaternwania; ----
9) 61.90.Z -Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;------·--------
10) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;------
11) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.--- •----

§6. 
Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.--------

§7. 

Udziały są równe i niepodzielne, każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.--·---

§9. 
Kapitał zakładowy spółki został w całości pokryty aportem. Przedmiotem aportu jest całe 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu zarejestrowane w rejestrze PP nr PP 324 ter 
201 w rozumieniu przepisu art. 5 5 i art. 5 5 kodeksu cywilnego stanowiące dotychczas zespół 
składników materialnych i niematerialnych funkcjonujących pod nazwą: "Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu". Przedmiotem aportu są wszelkie znane i nieznane ·składniki 
materialne i niematerialne przysługujące wyżej wymienionemu Przedsiębiorstwu.--

, I 
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Spólnik Gmina Miejska w Kołobrzegu wnosi do kapitału spółki wymieniony wyżej aport o wartości 
6.180.000,00 {sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych i w zamian za to przyznano jej 
6180 (sześć tysięcy sto osiemdziesiąt) udziałów po 1000,00 (tysiąc) złotych każdy, o łącznej 
wartości 6.180.000,00 złotych.--------------------

§10. / 
1. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników w trybie 
art. 257 kodeksu spółek handlowych bez zmiany umowy Spółki maksymalnie do kwoty 
I 0.000.000,00 ( dziesięć milionów) złotych w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) ----
grudnia 2030 (dwa tysiące trzydziestego) roku. Uchwała w tym przedmiocie nie stanowi zmiany 
aktuza!ożycielskiego.-------- -------
2. Przystąpienie do spółki nowego wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.---(! 
3. W spólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału.------·---

§11. 
Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.------
Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do 
zbycia.----------

§12. 
I. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę .. ---
2. Za umorzony udział przysługuje wynagrodzenie nie niższe od wartości księgowej udziału .. ---
3. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.--------- ,.,-~ 

. ".'· -~ .... 

Władzami Spółki są:---------__ §_l_
3
_· -------------·--'~: (: 

a/Zarząd;---------------------------'----', •, 
b/RadaNadzorcza;·---------------- ·-----------
c/Zgromadzenie Wspólników.--

§14. 
1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy a w jego skład wchodzi Prezes Zarządu Spółki.------
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony lub czas określony. W przypadku powołania 
Zarządu na czas nieokreślony, jego mandat wygasa w sytuacjach wymienionych w rut_ 202 § 4 
Kodeksu spółek handlowych. W przypadku powołania Zarządu na okres dłuższy niż rok, jego 
mandat nie wygasa w sytuacjach wymienionych w art. 202 § 2 Kodeksu spółek handlowych.----
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.---------
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4. Umowy z osobami wchodzącymi w skład Zarządu spółki zawiera w imieniu spółki pełnomocnik 
powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.------------------

§15. 
1. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów 
spółki przepisami prawa i umową, a mieszczące się w granicach fwykłego zarządu.-----
2. Zarząd Spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-------------

§16. 
Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, albo dwóch 

1 -prokurentówłącznie. ----------------~~~---=----------
' .. I (~ 
I 
I 

' i ' . 1 ! 
! ! 
' ; 
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§17. 
1. Do nabycia i zbycia składników majątkowych będących środkami trwałymi o wartości 
początkowej nie przekraczającej 25-krotności kwoty określonej w art. 16e ust. 1 ustawy z dnia 15 
lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 roku, poz. 654 ze 
zm.) uprawniony jest Zarząd spółki.------------·------------- ----· 
2, Do nabycia i zbycia pozostałych składników trwałych uprawniony jest Zarząd Spółki, po 
zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą z wyłączeniem gruntów, budynków i urządzeń technicznych 
tj. sieci ciepła przesyłowych i rozdzielczych, źródeł ciepła bez osprzętu.--------··--------
3. Zawieranie przez Zarząd umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy 
niż 3 lata wymaga uprzedniego zawiadomienia Zgromadzenia W spólników.----·-------

•· ,, t,,. §18. 
(j C1.. 

·.~ 'w Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.-------}' r- :,§19 
:i~%~ Nadzorcza składa się z pięciu członków. ---------- ---·-------------------
2 . · ' onkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres indywidualnej kadencji. Kadencja członka 
Rady Nadzorczej trwa 3 lata.--------------------------------· ---
3. Pracownicy spółki są uprawnieni do wskazania dwóch pracowników spółki,jako kandydatów na 
członków Rady Nadzorczej. Kandydaci są wybierani zgodnie z regulaminem przyjętym przez 
pracowników spółki i powoływani przez Zgromadzenie Wspólników.--------·-----

§20. 
Organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa regulamin opracowany 
przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.----------··--------•-.. --

'l 
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§21. 
U chwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy 
skladuorganu.-----------------------------

§22. 
1. Rada Nadzorcza spraw1.tje stały nadzór nad działalnością spółki.------------
2. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej nalrży:------

a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat; · ------------
b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki;-------------------
c) badanie i opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat;-------
d) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności; 
e) zatwierdzanie nabycia i zbycia składników majątkowych będących środkami tlwałymi o 
wartości początkowej przekraczającej 25-krotność kwoty określonej w art. l 6e ust. 1 ustawy (: · 
dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z wyłączeniem gruntów, 
budynków i urządzeń technicznych, tj. sieci ciepła przesyłowych i rozdzielczych, źródeł ciepła 
bez osprzętu, w których opiniuje;---· ------------------------------
f) zatwierdzanie propozycji Zarządu Spółki odnośnie nowego Układu Zbiorowego Pracy i zmian 
Układu Zbiorowego Pracy;·--------
g) ustalanie zasad tworzenia i wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego oraz 
ustanawianie, regulowanie zasad tworzenia i wykorzystania innych funduszy celowych;:---
h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;------ •-----
i) opiniowanie planów uciepłownienia miasta, planów rozwoju w zakresie działalności 
statutowej spółki, planów techniczno -finansowych spółki; -~ ~ <c 
j) wy~ór biegłego rewidenta przep1:owadzając~~o badanie sprawozdania fi~~sowego spół ,t~} 
zgodme z rut. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzesrua 1994 roku o rachunkowosc1 (Dz.U. Nr ~l' '.::;; 

' !,. ' ' .• •. , 
poz. 551 zpóźn. zm.);.------------------------+~""1: 'Bi' 
k) zatwierdzanie wysokości :Wskiźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia\:?·\ 
każdym roku obrachunkowym, w zależności od sytuacji finansowej spółki oraz sytuac(_ ,_, 
ogólnospołecznej w kraju.----··--------- ------ -------- " 

§23. 
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-------
2. ·członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez 
Zgromadzenie Wspólników w uchwale w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady 
Nadzorczej.---·-------------------------

§24. 
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd spółki w terminie sześciu miesięcy po 
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upływie każdego roku obrotowego.---------------------

§25. 
1. Na zgromadzeniu W spólników na każdy udział przypadaj eden głos.-------
2. W spólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-------

§26. 
( 

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:--------------------------
1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubieglyrokobrotowy;--------------------
2/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;-------------------.-------------
3/ udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;---
4/ (skreślony)----·--------------------· 
5/zmianyumowyspólki;-----------------------
6/ podwyższenie kapitału zakładowego spółki;--------------------------
7 / umorzenie udziałów;---------·-----------------
8/ wyrażanie zgody na zbycie i zastawienie udziałów a także na przystąpienie nowego wspólnika; 
9/ (skreślony);--------------------- ----------------------------------
1 Ol podjęcie uchwal w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu;--------------------
11/ nabycie i zbycie budynków i urządzeń technicznych tj. sieci przesyłowych i rozdzielczych, 
źródełciepłabezosprzętu;.------------------------
12/ sprawy przewidziane w art. 21 O i 228 pkt 2-5 kodeksu spółek handlowych;------·---

,,~,., ozwiązanie, likwidacja, połączenie spółki w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wyrażającej 
· na rozwiązanie, likwidację lub połączenie spółki;--------------,-,~ 
·\:4 pr siąpienie do innych organizacji gospodarczych;----------------
i.~ • orzenie filii, oddziału itp. ---- -"------------------., ;:, 
l'i eślony);----·------------

J';i\ · powołanie pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników do zawarcia umów z osobami 
-~chodzącymi wskładZarząduspólki;----·---------------
18/ zatwierdzanie regulaminów pracy Rady Nadzorczej;---------
19/ zatwierdzanie planów uciepłownienia miasta, planów rozwoju spółki w zakresie działalności 
statutowej i planów techniczno finansowych spółki .. ---------------

§27. 
1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.--------------------
2. Rokiem obrotowym spółki jest kolejnych dwanaście miesięcy kalendarzowych rozpoczynające się 
pierwszego października każdego roku z tym, że pierwszym rokiem obrotowym po zmianie jest 
okres od l lipca2017 roku do 30 września2018 roku.-------------------· 
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3. Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa staje się bilansem otwarcia spółki.---------

§28. 
Spółka tworzy następujące kapitały::---------------------

1/kapitałzakładowy;:---------+-----------

2/kapitał rezerwowy;:---------
3/ kapitał zapasowy;:-------------------------

orazmoże tworzyć inne fundusze celowe.--------------------

§29. 
1. W spólnicy mają prawo do czystego zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów.---- (: 
2. Plan podziału czystego zysku sporządza Zarząd Spółki, opinittje Rada Nadzorcza a zatwierdza 
uchwałą Zgromadzenie Wspólników.---------------·-------- •---
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć w danym roku czysty zysk od podziału całkowicie lub 
częściowo i przeznaczyć na inne cele.--------------------
4. Upoważnia się zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanejdywidendy za 
rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem ust. 5.----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone 
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić 
najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o 
kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarz , t-'~ 
oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Zarząd może dokonać wypłaty zalic ' 'd/':i 
podjęciu przez Zgromadzenie Wspólnilców uchwały wyrażającej zgodę na taką wypłatę. !;:, łtł 

~~. ' ,;;&\t 

§30. 
l, \f11, 

1. Pracownicy dotychczasowego przedsiębiorstwa stają się pracownikami spółki.-------\.. 
2. Spółka przejmuje w drodze sukcesji generalnej wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowe 
przedsiębiorstwa.------------------------

§31. 
Wspólnicy mogą być uchwalą Zgromadzenie Wspólników zobowiązani do wniesienia dopłat 
w granicach określonych uchwalą .. ----------------------
Wysokość i terminy dopłat, a tal<że sposób ich zwrotu reguluje uchwała.-----
Maksymalna wysokość dopłat nie może przekroczyć 1 OOOkrotnej wartości jednego udziału.-------
Dopłaty mogą być zarządzane wielokrotnie .. --,----------------
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§32. 
i Do czasu przystąpienia do spółki innych wspólników funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni 

Prezydent Miasta Kołobrzegu lub osoba przez niego upoważniona.-----------

§32a. 
Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo w przypadku zmiany 1mowy spółki w terminie ----

czterech tygodni od dnia wpisania do Rej estrn Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 
zmian w akcie założycielskim, sporządzić jednolity tekst aktu założycielskiego i przedłożyć ten tekst 
Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników.---------------

§32b. 
Zarząd Spółki przed złożeniem Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o zatwierdzenie 
taryfy zobowiązany jest przedstawić Zgromadzeniu Wspólników i Radzie Nadzorczej pisemną 

. ! kalkulację taryfy.-------------------------

§33. 
We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy kodeksu spółek 
handlowych, kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzonej przez spółkę 
działalności.------·-----'------------------

~ §34. 
WYP.. tego aktu należy wydawać spółce w dowolnej ilości."'----·--------'--

i~ 

• 
Wobtjl wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

-t -""~w. ....... 
·,/ 

IV. Wypisy tego aktu należy wydać Spółce i wspólnikowi w dowolnej ilości.---------
V. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.----------------------
Vl„ Za dokonanie. niniejszej czynności notariusz pobrał opłaty:----------·--------
a/ tytułem wynagrodzenia na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148 poz. 1564)--

.1 - § 9ust.1 .......................................................................................................... kwotę 550,00z!otych 
/ b/tytułem podatku VAT według stawki 23% od powyższej kwoty napodstawieart.41 ustawy o 

·. ! :.~~~~~~ .. ~~ .. ~~::~: .. ~ .. ~~~~.~ .... ~ .. ~~'.~ .. ~.~ .. :~~~.~-~.~.~ .. ~~~~ .. ~~~.-.~.· .. ~~ .... ~!!;~2:,~~~1~fy~h 
· i c/z § 12 taksy za trzy wypisy aktu wpisane pod kolejnymi numerami repertorium----------·--

r 
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............................................................................................................................ kwotę 198,00 złotych J 
d/ tytułem podatku VAT według stawki 23% z tytułu wydanych wypisów na podstawie art.41 

ustawy o podatku VAT ..................................................................................... kwotę 45,54 złotych 
Razem pobrano: ........................................................................................................ 920,04 złotych 
Podatku od dokonanej czynności cywilnoprawnej notariusz nie pobrał na podstawie art. I ustawy 

z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych----------·-----
Powyższa kwota zostanie zapłacona w dniu podpisania nini()Jszego aktu przelewem na konto 
kancelarii w Banku Pekao S.A. Oddział w Kołobrzegu Nr konta 02 1240 6508 1111 0000 5411 
6566.---

Protokół niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącą 
zgromadzenia i notańusza. 

f 
l 


