
Uchwała Nr XIV/461/99
Rady Miasta Szczecina

z dnia 11 października 1999 r.

zmiany uchwały w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą 
“Zakład Wodociągów i Kanalizacji" w Szczecinie w celu zawiązania jednoosobowej 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząd����

��������	
���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������

������������	
�
����

������������	
�
����������������	
�
����

������������	
�
����

uchwala, co następuje:
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W Uchwale Nr XI/412/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie likwidacji 
komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą “Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Szczecinie” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
wprowadza się następujące zmiany:

W Akcie Założycielskim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością " Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji" w Szczecinie stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/412/99 Rady 
Miasta Szczecina z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie likwidacji komunalnego zakładu 
budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie" w celu zawiązania 
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zmianie ulegają zapisy:

1) w § 14 ust. 2 po słowie "Wspólników" dopisuje się: “z czego jeden członek wybierany i 
zmieniany jest przez pracowników w oparciu o opracowany przez związki zawodowe 
regulamin wyboru i zmiany członków Rady Nadzorczej. Wynik wyboru i zmiany jest wiążący 
dla Zgromadzenia Wspólników",

��������� !"�������#���$��%��isuje się zdanie "Zapis ten nie dotyczy członka Rady 
Nadzorczej wybranego przez pracowników, który może być zatrudniony w Spółce w oparciu 
o umowę o pracę."
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Pozostałe postanowienia Akt Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością " 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji" w Szczecinie stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 
XI/412/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 12 lipca 1999 r. nie ulegają zmianie.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


