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UMOWA SPÓŁKI  
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Szczecinie 

TEKST JEDNOLITY  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie usta-

la jednolity tekst umowy Spółki w następującym brzmieniu:--------------------- 
 

          „§ 1. Stawiający w imieniu Miasta Szczecina oświadczają, że w celu prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej zakładają Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.------------------ 
 

 § 2. Spółka będzie istnieć pod firmą: “Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania” 

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-------------------------------------------------------------- 
 

 § 3. Spółka może używać również nazwy skróconej: “M.P.O. Sp. z o.o.”--------------- 

 

 § 4. Siedzibą spółki jest Miasto Szczecin.---------------------------------------------------- 

 

 § 5. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą po uzyskaniu 

 stosownych zezwoleń.------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 § 6. Spółka może tworzyć oddziały ,przedstawicielstwa , filie i inne jednostki 

 organizacyjne w kraju i za granicą.----------------------------------------------------------------------- 
 

 § 7. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.----------------------------------------------- 

 

 § 8. Przedmiotem działalności Spółki są usługi w zakresie ochrony środowiska, 

 gospodarki wszelkiego rodzaju odpadami i oczyszczeniem, a mianowicie:------------------ 

 

a/ Wywóz śmieci i odpadów 

- zbieranie,gromadzenienie i transport śmieci, odpadów, zużytych starych sprzętów 

 i nieczystości z domów prywatnych , bloków, fabryk i instytucji, również usuwanie popiołów 

z kotłowni i fabryk, usuwanie gruzów z terenów rozbiórki i budowy bez względu na miejsce 

ich występowania, rodzaj własności, nieruchomości, jak i formę własności firm prowadzących 

tę działalność , 
- pozostałą działalność związaną z wywozem śmieci i odpadów 

   kod PKD.......90.00.A................................................................................................. 

b/ Unieszkodliwianie odpadów przez; 

- składowanie na odpowiednio przygotowanych składowiskach, 

- kompostowanie 

- spalanie 

- zastosowanie innych technologii, 

- pozostałą działalność zwiazaną z unieszkodliwianiem odpadów. 

.kod PKD.........90.00.B..................................................................................... 

c/ Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych 

- prztwarzanie niemetalowych odpadów oraz artykułów niemetalowych  używanych lub nie 

używanych na surowce wtórne.. 

.kod PKD........37.20.Z........................................................................................................ 

d/ Sprzedaż hurtowa  złomu i odpadów metalowych i niemetalowych oraz materiałów 

przeznaczonych do powtórnego wykorzystania ( tzw. recyklingu).. 
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..kod PKD.....51.57.Z.......................................................................................... 

e/ Działalność w zakresie projektowania technologicznego 

- projektowanie technologiczne łącznie z doradztwem i sprawowaniem nadzoru 

 budowlanego dla ochrony środowiska . 

.kod PKD.....74.20.A................................................................................................ 

f/  Usługi sanitarne i pokrewne 

-    działalność w zakresie oczyszczania ulic, placów,parkingów i innych terenów 

- zamiatanie i zmywanie nawierzchni, 

- usuwanie śniegu i lodu z ulic, 

- zwalczanie śliskości zimowej i profilaktyczne zapobieganie jej 

- pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 

kod PKD.......90.00.C................................................................................................ 

g/  Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi. 

kod PKD...60.24.A.............................................................................................. 

h/  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. 

kod PKD...01.41.B.............................................................................................. 

i/   Budowa dróg kołowych i szynowych. 

kod PKD......45.23.A...........................................................................................     

 

 § 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.794.241,05 /siedem milionów siedemset 

dziwięćdziesiat cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych i pięć groszy/ i dzieli się na 

49.705 /czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięć/ udziałów po 156,81 /sto pięćdziesiąt 
sześć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy/ każdy.------------------------------------------------------ 

 

Udziały są równe i niepodzielne. Mogą być pokrywane gotówką bądź aportem. Każdy ze 

wspólników może mieć więcej niż jeden udział.------------------------------------------------------ 

 

 § 10. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w sposób  następujący:---- 

  

a) Miasto Szczecin obejmuje 25.349 /dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć/  
    udziałów o łącznej wartości 3.974.976,69 zł, /trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt 
 cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy/.   

 

b) ASMABEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje  

    24.356 /dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć/ udziałów o łącznej wartości  

    3.819.264,36 zł. /trzy miliony osiemset dziewietnaście tysięcy dwięście sześćdziesiąt cztery  

    złotych i trzydzieści sześć groszy/.--------------------------------------------------------------------- 

 

 § 11.1. Miasto Szczecin pokrywa swoje udziały gotówką na łączną kwotę 
1.572.819,24 zł /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewietnaście zło-

tych i dwadzieścia cztery grosze/ oraz aportem o łącznej wartości 2.402.157,45 zł /dwa milio-

ny czterysta dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem  złotych i  czterdzieści pięć groszy/, na które 

składają się:----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1) Samochód Żuk, osobowy-skrzyniowy, rok produkcji 1993, Nr inwent.-742/2220, 

 o wartości 7.000-zł,----------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Samochód Star 28 skrzyniowy HDS-3, rok produkcji 1974, Nr inwent.-743/1433,  

o wartości-300,00 zł,---------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Samochód Jelcz SK-82 asenizacyjny, rok produkcji 1984, Nr inwent.- 743/1736,  

o wartości-8.000-zł,------------------------------------------------------------------------------------------ 

4) Samochód Jelcz SK-82 asenizacyjny, rok produkcji 1985, Nr Inwent.-743/869,  
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o wartości-8.000-zł,------------------------------------------------------------------------------------------

5) Samochód Liaz 12.1 śmieciarka, rok produkcji 1985, Nr inwent.-743/1878, 

 o wartości-7.000-zł,----------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Samochód Liaz 16.2 śmieciarka, rok produkcji 1986, Nr inwent.-743/1893,  

o wartości-4.000-zł,------------------------------------------------------------------------------------------ 

6) Samochód Star SK-42 asenizacyjny, rok produkcji 1987, Nr inwent.- 743/1930,  

o wartości-5.000-zł,------------------------------------------------------------------------------------------ 

7) Samochód Liaz 12.1 śmieciarka, rok produkcji 1987, Nr inwent.-743/1968,  

o wartości-8.000-zł,------------------------------------------------------------------------------------------

9) Samochód Jelcz SK-82 asenizacyjny, rok produkcji 1987, Nr inwent.- 743/1942, 

 o wartości-8.000-zł,-----------------------------------------------------------------------------------------

10) Samochód Liaz 12.1 śmieciarka, rok produkcji 1987, Nr inwent.-743/1969, 

o wartości-9.000-zł,------------------------------------------------------------------------------------------ 

11) Samochód Star SK-42 asenizacyjny, rok produkcji 1989, Nr inwent.- 743/2018,  

o wartości-5.500-zł,------------------------------------------------------------------------------------------ 

12) Samochód Star SMW-20 kontenerowy, rok produkcji 1989, Nr inwent.- 743/2021,  

o wartości-5.500-zł,----------------------------------------------------------------------------------------- 

13) Samochód Liaz SM-100 śmieciarka, rok produkcji 1989, Nr inwent.-743/2024, 

 o wartości-10.000-zł,--------------------------------------------------------------------------------------- 

14) Samochód Liaz 16.2 śmieciarka, rok produkcji 1989, Nr inwent.-743/2025,  

o wartości-10.500-zł,---------------------------------------------------------------------------------------- 

15) Samochód Jelcz SM-94 śmieciarka, rok produkcji 1986, Nr inwent.-743/2056,  

o wartości-16.000-zł,----------------------------------------------------------------------------------------

16) Samochód Jelcz SM-110 śmieciarka, rok produkcji 1992, Nr inwent.-743/2100, 

 o wartości-32.860-zł,--------------------------------------------------------------------------------------- 

17) Samochód Jelcz JPW-10 kontenerowy, rok produkcji 1985, Nr inwent.-743/1873,  

o wartości-13.000-zł,---------------------------------------------------------------------------------------- 

18) Samochód Jelcz SK-82 asenizacyjny, rok produkcji 1991, Nr inwent.- 743/2035,  

o wartości-20.000-zł,---------------------------------------------------------------------------------------- 

19) Samochód Polonez 1500, rok produkcji 1989, Nr inwent.- 741/2020,  

o wartości-1.800-zł,------------------------------------------------------------------------------------------ 

20) Samochód Żuk blaszak, rok produkcji 1980, Nr inwent.- 742/1423,  

o wartości-600,00-zł,---------------------------------------------------------------------------------------- 

21) Samochód Star SK-42 asenizacyjny, rok produkcji 1989, Nr inwent.- 743/2019,  

o wartości-5.500-zł,------------------------------------------------------------------------------------------ 

22) Dwa Samochody Star SM-200 śmieciarki, rok produkcji 1995, o wartości- 185.630 zł 

każdy----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23) Samochód asenizacyjny, rok produkcji 1995, o wartości 156.180-zł,-------------------------- 

24) Samochód ciężarowy Star 1142 z zabudową hakową do przewozu kontenerów,  

rok produkcji 1997, nr rej. SMD 8286,  o wartości 139.323,30zł,------------------------------------ 

25) Kontenery stalowe, odkryte, o pojemności 30 m
3
, sztuk 4, rok produkcji 1998, wartość 

36.316,50 zł,----------------------------------------------------------------------------------------------- 

26) Pojemniki do szkła i makulatury, zakryte, z otwieranym dnem, o pojemności 3m
3
 , rok 

produkcji 1998, 50 sztuk, wartość 58.876,75zł,------------------------------------------------------- 

27) Kontenery stalowe odkryte, o pojemności 12 m
3
, 8 sztuk, wartość 44.900,40 zł,------------- 

28) Samochód ciężarowy Jelcz P 642.KCL z zabudową hakową do przewozu kontenerów, rok 

produkcji 1998, nr rej. SMF 0831, wartość 305.608,85 zł,-------------------------------------- 

29) Samochód piaskarka Jelcz, nr rej. SZC 935 X, nadwozie nr SZ 1260243, nr silnika 

96080462, rok produkcji 1986, nr inwentarzowy 743-850, o wartości 5.062,30 zł (pięć tysięcy 

sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści groszy),------------------------------------------------------------- 
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30) Podwozie samochodu piaskarki Jelcz, nr rej. SCN 7281, nadwozie nr SUJP422BAP00000 

77, nr silnika TT 93080029, rok produkcji 1993, nr inwentarzowy 743-851 o wartości 

19.919,05 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych pięć groszy),----------- 

31) Posypywarka EPOKE typ SW 3501, nr fabr. 27600703, rok produkcji 1998,  

nr inwentarzowy 852, o wartości 84.958,60 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 

 pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy),------------------------------------------------------ 

32) Posypywarka EPOKE typ EW 326, nr fabr. 27610389, nr inwentarzowy 853, rok  

produkcji 1996 o wartości 66.140,05 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści złotych 

pięć groszy),--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33) Wytwornica solanki SW 0814-79, nr fabr. 60/99, rok produkcji 1999, o wartości 

34.005,45 zł (trzydzieści cztery tysiące pięć złotych czterdzieści pięć groszy),-------------------- 

34) Płyta czołowa do pługów odśnieżnych, nr inwentarzowy 855, o wartości 110,05 zł (sto 

dziesięć złotych pięć groszy),---------------------------------------------------------------------------- 

35) pług odśnieżny Jelcz, szt. 1 nr inwentarzony 856 oraz pługi odśnieżne typu PO-641, szt. 3, 

nr fabr. 1740, 1741 i 1742, nr inwentarzowy 857, 858, 859, o łącznej wartości 28.833,10 zł 

(dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote dziesięć groszy),----------------------- 

36) własność nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jesiennej 9-10 (dziewięć –  

dziesięć), stanowiącej działkę nr 4 (cztery), obręb 53 (pięćdziesiąt trzy) Dąbie o powierzchni 

9.214 m
2
 (dziewięć tysiecy dwieście czternaście metrów kwadratowych) zabudowanej budyn-

kami i budowlami o wartości 865.103,05 zł (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzy złote 

pięć groszy), która nie posiada założonej księgi wieczystej.------------------------------------------- 

        2. ASMABEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
 w Warszawie pokrywa wszystkie swoje udziały gotówką na łączną kwotę 3.819.264,36 zł. 

/trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złotych 

 i trzydzięści sześć groszy/. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 § 12.1. Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Zgodę taką na 

podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników wydaje na piśmie Zarząd.------------------------ 

                   2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów zbywa-  

nych przez wspólnika. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu miesiąca od wezwania 

do jego uskutecznienia. Wezwania te Zarząd roześle wszystkim wspólnikom jednocześnie, w 

ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia od wspólnika zbywającego udziały. Wspólnik 

 wykonujący prawo pierwszeństwa nabywa udziały za cenę ustaloną przez biegłego rewidenta  

lub profesjonalną firmę audytorską. Każdy ze wspólników może wyznaczyć swojego biegłego 

rewidenta lub profesjonalną firmę audytorską. Jeżeli na podstawie niezależnych od siebie 

 wycen wspólnicy nie dojdą do porozumienia, co do ceny zbycia udziałów wyznaczą oni 

wspólnie biegłego rewidenta lub profesjonalną firmę audytorską. Wycena dokonana przez 

wyznaczonego wspólnie biegłego rewidenta lub profesjonalną firmę audytorską będzie dla 

wspólników wiążąca.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 § 13. Wspólnicy zobowiązani są do dopłat wnoszonych proporcjonalnie do 

 posiadanych udziałów, jednakże dopłaty nie mogą przekroczyć łącznie 100-krotnej /stu-

krotnej/ ich wartości, określonej według ostatniego bilansu Spółki.--------------------------------- 

Decyzję o uiszczeniu dopłaty oraz jej wysokości i terminie podejmie  Zgromadzenie 

 Wspólników.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wysokość jednorazowej dopłaty przypadającej na jeden udział nie może przekroczyć 100% 

/sto procent/ wartości udziału, określonej według ostatniego bilansu Spółki.---------------------- 

 

 § 14. W każdym roku kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony o kwotę 
1.100.500 /jeden milion sto tysięcy pięćset/ złotych poprzez zwiększenie ilości bądź wartości 

udziałów.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 5

Podwyższenie kapitału zakładowego w takich granicach nie stanowi zmiany umowy spółki. 

Termin i warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposób objęcia nowych udziałów 

określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.---------------------------------------------------------- 

 

 § 15. Kapitał zakładowy może być obniżony.------------------------------------------------- 

 

 § 16. Udziały wspólników mogą być umorzone z czystego zysku.------------------------- 

 

 § 17. Do końca 2005 roku Spółka zobowiązuje się nie zwalniać z przyczyn  

ekonomicznych pracowników zatrudnionych w Spółce w dniu objęcia udziałów Spółki przez 

ASMABEL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zgodnie z 

porozumieniem pracowniczym, które zostanie zawarte.----------------------------------------------- 

 

 § 18. Władzami Spółki są:----------------------------------------------------------------------- 
a/ Zgromadzenie Wspólników,--------------------------------------------------------------------------- 

b/ Rada Nadzorcza,---------------------------------------------------------------------------------------- 

c/ Zarząd.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 § 19. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy, w szczególności:-------------- 

1) przyjęcie planów działania Spółki oraz wykazu inwestycji, których wartość przekracza 

50.000 zł,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu, bilansów oraz rachunków 

zysków i strat,---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) podział zysków lub pokrycie strat oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy celowych,------- 

4) udzielanie Zarządowi , Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków,---------- 

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,------------------------------------------------ 

6) zbywanie, nabywanie lub wydzierżawianie przedsiębiorstwa,------------------------------------- 

7) powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------- 

8) zmiany umowy spółki,--------------------------------------------------------------------------------- 

9) nabycie lub zbycie nieruchomości,------------------------------------------------------------------- 

10) połączenie, rozwiązanie lub likwidacja Spółki,---------------------------------------------------- 

11) wniesienie i zwrot dopłat przez Wspólników,----------------------------------------------------- 

12) ustalenie regulaminu wykorzystywania oraz likwidacji funduszy celowych Spółki, 

 o których mowa w § 33 niniejszej umowy,-------------------------------------------------------------- 

13) zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno-finanasowych i inwestycyjnych Spółki,------  

14) udzielanie zgody na poręczenie w jakiejkolwiek formie oraz wystawienie weksla  

w imieniu Spółki, za wyjątkiem weksli wystawianych, jako wadium w przetargach, w których 

Spółka uczestniczy,------------------------------------------------------------------------------------------ 

15) wyrażanie zgody na przystąpienie do innej spółki oraz innych organizacji gospodarczych,-  

16) wybór członków Rady Nadzorczej, ustalanie zasad ich wynagrodzenia i zatwierdzenie 

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

17) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej,-------------- 

18) wszystkie inne sprawy nie należące do kompetencji Zarządu lub Rady Nadzorczej, w tym 

określone w § 25 niniejszej umowy.--------------------------------------------------------------------- 

Uchwały Zgromadzenia Wspólników są protokołowane i wpisywane do księgi protokołów 

prowadzonej przez Zarząd.------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwały wymienione w niniejszym artykule zapadają większością 2/3 głosów oddanych.------ 

Na każdy udział przypada jeden głos............................................................................................ 

 § 20. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu trzech miesięcy 

po zakończeniu roku obrotowego.---------------------------------------------------------------------- 
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 § 21. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, 

na wniosek Rady Nadzorczej lub któregokolwiek ze wspólników.---------------------------------- 

 

 § 22. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych  

wysyłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.------------------------ 

 

 § 23. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników przez  

pełnomocników. Pełnomocnikiem Wspólnika na Zgromadzenie Wspólników nie może być 
osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi, ani też będąca w spółce konkurencyjnej 

Wspólnikiem jawnym lub członkiem władz.------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 § 24. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków wybieranych przez 

 Zgromadzenie Wspólników, z tym  że trzech członków Rady wskazuje Miasto Szczecin, 

trzech członków wskazuje  ASMABEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie, natomiast jeden członek Rady wybierany jest spośród dwóch kandydatów 

wskazanych przez pracowników spółki. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zgromadzenie 

Wspólników wybiera spośród kandydatów wskazanych przez Miasto Szczecin. Regulamin 

wyboru kandydatów na członków Rady wskazanych przez pracowników Spółki uchwala 

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

 

 § 25. Rada Nadzorcza wykonuje wszelkie czynności kolegialnie. Uchwały  

zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków. 

 W przypadku równej ilości głosów za i przeciw podjęciu uchwały Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej nie przysługuje głos rozstrzygający. W takiej sytuacji Przewodniczący Rady 

 Nadzorczej niezwłocznie przedstawi sprawę Zgromadzeniu Wspólników, które podejmie 

odpowiednią uchwałę.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 § 26. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-------------------- 

Czynności nadzoru wykonuje kolegialnie przy obecności co najmniej czterech jej członków. 

Szczegółową procedurę działań Rady Nadzorczej ustanawia Zgromadzenie Wspólników w 

drodze uchwały.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:------------------------------------------ 

1) badanie bilansu rocznego oraz rachunku zysków i strat co do jego zgodności  

 z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,----------------------------------------------------------- 

2) badanie sprawozdania rocznego Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków  

i strat,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników powyższych 

badań i stawianie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,--------------------------------- 

3) składanie wniosków o powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz zatwierdzenie 

 ustanowienia prokury,-------------------------------------------------------------------------------------- 

5) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,------------------------------------------------------------------ 

6) wyrażanie opinii dotyczących przystąpienia  do innej Spółki oraz innych organizacji  

gospodarczych............................................................................................................................ 

7) podejmowanie Uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji funduszów specjalnych-------------- 

8) wyrażanie opinii przy zawieraniu zakładowych układów zbiorowych pracy z 

 pracownikami,------------------------------------ 

9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, uchwalonego przez Zarząd Spółki------- 

10) zatwierdzanie regulaminu pracy.-------------------------------------------------------------------- 
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11) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu w oparciu o zasady uchwalone przez 

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

 

 § 27. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata z tym, że kadencja pierwszej Rady 

Nadzorczej trwa rok.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 § 28.1. Zarząd Spółki jest jej organem wykonawczym. Zarząd składa się z jednej  

do czterech osób, w tym Dyrektora Spółki. Każdy ze wspólników ma prawo wyznaczyć taką 
samą liczbę członków Zarządu.--------------------------------------------------------------------------  

                   2. Kadencja Zarządu trwa 2 (dwa) lata.-------------------------------------------------- 

                   3. Po objęciu udziałów Spółki przez  ASMABEL Spółkę z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prezesem Zarządu pozostanie wybrana przez 

Miasto Szczecin osoba aktualnie sprawująca tę funkcję.---------------------------------------------- 
  

 § 29. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest  

każdy Członek Zarządu lub Prokurent samodzielnie, jeżeli wartość umów i zobowiązań nie 

przekracza 1% (jeden procent) kapitału zakładowego, dwóch Członków Zarządu, Członek 

Zarządu i Prokurent lub dwóch Prokurentów łącznie, jeżeli wartość umów i zobowiązań 
 przekracza 1% (jeden procent) i nie jest wyższa niż 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, 

natomiast jeżeli, wartość umów i zobowiązań przekracza 5% (pięć procent) kapitału 

 zakładowego to wówczas wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu. 

 W przypadku braku jednogłośności członków Zarządu o złożeniu oświadczenia 

 i podpisywania w imieniu Spółki określonej umowy lub zobowiązania Prezes Zarządu 

 przedstawi sprawę Radzie Nadzorczej, która podejmie odpowiednią uchwałę.------------------- 
 

 § 30. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:-------------------------------------- 

a) kierowanie działalnością Spółki,---------------------------------------------------------------------- 

b) reprezentowanie Spółki na zewnątrz,---------------------------------------------------------------- 

c) realizowanie rocznego planu ekonomiczno-finansowego spółki,--------------------------------- 

d) wykonywanie czynności nakazanych przez umowę spółki, regulamin Zarządu i ustawę.----- 
 

 § 31. Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok działalności Spółki 

trwa od momentu zarejestrowania Spółki do dnia 31 grudnia 1995 roku.--------------------------- 

 

 § 32. Zyskiem do podziału jest zweryfikowany zysk bilansowy Spółki pomniejszony o 

należne podatki, jednakże Zgromadzenie Wspólników może całość lub część zysku wyłączyć 
z podziału i przeznaczyć na inne cele w tym inwestycje, a także na utworzenie lub  

powiększenie istniejących funduszy celowych. W pierwszych ośmiu latach obrotowy zysk 

Spółki wyłączony będzie z podziału i przeznaczony w całości na cele inwestycyjne Spółki. 

Zysk, który nie będzie mógł być racjonalnie zainwestowany może być również w okresie 

ośmiu lat obrotowych przeznaczony do podziału Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.--------- 

 

 § 33. Spółka może tworzyć fundusze celowe. Regulamin wykorzystywania oraz  

likwidacji funduszów określą Uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjęte przy 

 uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.--------------------------------- 

 

 § 34. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie  

Spółek Handlowych lub gdy postanowi tak Zgromadzenie Wspólników. Rozwiązanie Spółki 

może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Likwidatorów powołuje 

 Zgromadzenie Wspólników.------------------------------------------------------------------------------- 
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 § 35. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają  
zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych  oraz inne obowiązujące przepisy 

 prawa.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                                                                                                                                                     
  


