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     TEKST  JEDNOLITY 

 

Repertorium A numer 19858/2000 

 

 

 

 

 

AKT NOTARIALNY 
 

 

 

 

Dnia dwudziestego ósmego grudnia dwutysięcznego roku ( 28.12.2000 r. ) w KANCELARII 

NOTARIALNEJ w ŚWIDNICY – Rynek Nr 23 A, przed notariuszem  

mgr WINICJUSZEM MARKIEM WÓJCIKIEWICZEM stawili się : 

 

 

1. Pan ADAM MARKIEWICZ, zamieszkały w Świdnicy przy ulicy Serbskiej Nr 11, 

działający w imieniu MIEJSKIEJ GMINY ŚWIDNICY – jako Prezydent – Miasta 

Świdnicy, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 listopada 1998 r. 

Nr III/9/98, OSOBIŚCIE NOTARIUSZOWI ZNANY, 

 

 

2. Pan LESZEK NOWOGRODZKI, zamieszkały w Świdnicy przy ul. Łukasińskiego Nr 

3/6, 

działający w imieniu Miejskiej Gminy Świdnica – jako Wiceprezydent Miasta Świdnicy – 

na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 listopada 1998 r. Nr Nr 

III/10/98 OSOBIŚCIE NOTARIUSZOWI ZNANY. 
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AKT ZAŁOŻYCIELSKI  

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Tekst jednolity 

 

 

§ 1.1.Stawający Panowie ADAM MARKIEWICZ i LESZEK NOWOGRODZKI działający 

w imieniu Gminy Miejskiej Świdnicy, zwanej dalej Wspólnikiem oświadczają, że na 

podstawie Ustawy z dnia 20. grudnia 1996 r.  

o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43) w wykonaniu Uchwały nr 

XVIII/217/00 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 maja 2000 r.  w sprawie przekształcenia 

zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Energetyki Cieplnej” w Świdnicy  

w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zawierają umowę Spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 

2. W sprawach nie uregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ). 

 

§ 2. 1. Spółka jest jednoosobową Spółką Gminy Miejskiej Świdnicy 

2. Firma Spółki brzmi : „Miejski Zakład Energetyki Cieplnej  w Świdnicy” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

3. Spółka może używać skrótu firmy:” MZEC Świdnica Sp. z o.o.” i jej odpowiednika 

pełnej nazwy lub skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku 

graficznego. 

 

§ 3.1. Siedzibą Spółki jest miasto Świdnica. 

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

§ 4.1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać w ramach  

 obowiązującego prawa – poza jej granicami. 

2. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, biura przedstawicielstwa i 

inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach 

gospodarczych na terenie kraju i za granicą. 

 

 

§ 5. Przedmiotem działania Spółki jest : 

1. Świadczenie usług w zakresie produkcji i dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej. 
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2. Utrzymanie i eksploatacja źródeł ciepła, sieci ciepłowniczej i innych urządzeń    

 ciepłowniczych w rejonie działania. 

3. Działalność inwestycyjna w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemów  

ciepłowniczych. 

4. Wydawanie technicznych warunków przyłączenia odbiorcom energii cieplnej. 

5. Opracowywanie długofalowych koncepcji rozwoju ciepłownictwa na terenie 

działania. 

6. Produkcja, handel i usługi w zakresie : 

a.  obrotu opałem, 

b.  materiałów budowlanych, 

c.  środków transportu i urządzeń, 

d.  organizacji i prowadzenia miejsc parkingowych, 

e.  prac instalatorskich i remontowo - budowlanych, 

f.  pozostały transport lądowy, 

g.  działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu 

 

§ 6.1. Majątek Spółki stanowią wszelkie składniki majątkowe przekształconego w Spółkę 

zakładu budżetowego „Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej” w Świdnicy, o wartości 

ustalonej w bilansie zamknięcia tego zakładu. 

2. Majątek pozostający w zarządzie zakładu budżetowego o wartości ustalonej w 

oparciu o wycenę tworzy kapitał własny Spółki, który dzieli się na kapitał zakładowy Spółki  

i kapitał zapasowy. 

3. Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.441.000,00 zł ( szesnaście milionów czterysta 

czterdzieści jeden tysięcy złotych ) i dzieli się na 16.441 ( szesnaście tysięcy czterysta 

czterdzieści jeden ) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł ( jeden tysiąc złotych) 

każdy. 

4. Kapitał zapasowy Spółki jest równy pozostałej części kapitału własnego Spółki. 

5. Wszystkie udziały zostają objęte przez Gminę Miejską Świdnica. 

6. Przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia 

Wspólników. 

7. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. 

8. Nowoutworzone 92 ( dziewięćdziesiąt dwa ) udziały, o wartości nominalnej po 1 000 

zł ( jeden tysiąc złotych ) każdy udział, o łącznej wartości 92 000,00 zł  

( dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych ) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 

zostały objęte przez Gminę Miasto Świdnica i pokryte wkładem niepieniężnym  

w postaci urządzeń lokalnej kotłowni gazowej o mocy 345 kW – zainstalowanej  

w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Ar. Krajowej 49 – o łącznej wartości 

92 000,00 zł ( dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), na którą składają się : 
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- kocioł firmy VISSMANN typu PARAMAT-SIMPLEX, o mocy nominalnej 345 kW, rok 

produkcji 1999, 

- palnik gazowy dwustopniowy firmy OILON, typ GP – 26,21 H, rok produkcji 1998, 

- regulator kotła VISSMANN DEKAMATIK – E, 

- naczynie zbiorcze przeponowe firmy REFLEX, typ S500 poj. 500l, rok produkcji 1999, 

- stacja uzdatniania wody, pompy, aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej. 

 

9. Nowoutworzone 105 ( sto pięć ) udziały, o wartości nominalnej po 1000 zł  

( jeden tysiąc złotych ) każdy udział, o łącznej wartości 105.000 zł ( sto pięć tysięcy złotych ) 

w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Gminę Miasto Świdnica 

i pokryte gotówką. 

10. Nowoutworzone 773  (siedemset siedemdziesiąt trzy ) udziały po 1.000,00 zł ( tysiąc 

złotych ) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Gminę 

Miasto Świdnica i pokryte w następujący sposób : 

a/ aportem rzeczowym w postaci : 

1. rozdzielczej sieci ciepłowniczej położonej w Świdnicy w ulicach Dębowej i 

Mikołaja Kopernika, wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dębowej Nr 

10,14,16,18,20,24  o wartości 248.146,14 zł 

2. rozdzielczej sieci ciepłowniczej położonej w Świdnicy w ulicach Jerzego Leonarda 

Webera i Władysława Sikorskiego wraz z przyłączami do budynków przy ulicy 

Władysława Sikorskiego Nr 27 i 29, o wartości 258.599,50 zł, 

3. przyłącza ciepłowniczego do budynku Nr 13a położonego w Świdnicy przy ulicy 

Ofiar Oświęcimskich , o wartości 41.773,39 zł, 

4. rozdzielczej sieci ciepłowniczej położonej w Świdnicy w ulicy Siennej wraz  

z przyłączami do budynków Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14, o wartości 223,689,17 zł,  

o łącznej wartości netto 772.208,20 zł ( siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście 

osiem złotych 20/100). 

b/ gotówką  w kwocie 791,80 zł ( siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 80/100 ). 

11. Nowoutworzone 285 ( dwieście osiemdziesiąt pięć ) udziały, o wartości po  

1.000,00 zł ( tysiąc złotych ) każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały 

objęte przez Gminę Miasto Świdnica i pokryte w następujący sposób : 

a/ aportem rzeczowym w postaci : 

sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

Nr 3,4,5,6,8,10, położonych w Świdnicy przy ul. Przechodniej na działkach gruntu  

nr 1635/2, 1637, 1645, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, AM-12, obręb 0004 – 

Śródmieście,  o łącznej długości 184,20 m i o łącznej wartości  284.557,65 zł 

( dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 65/100 ), 

b/ gotówką  w kwocie 442,35 zł ( czterysta czterdzieści dwa złote 35/100 ). 
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§ 7.1. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, kapitał zakładowy Spółki może być  

w ciągu 5 lat od utworzenia Spółki, podwyższony do kwoty 20 000 000zł   

( dwudziestu milionów złotych ) z jednoczesnym zwiększeniem liczby  lub wysokości 

udziałów. 

2. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym proporcjonalnie do posiadanych udziałów; uchwała o podwyższeniu 

kapitału określi termin, do którego prawo pierwszeństwa powinno być wykonane. 

3. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości 

nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. 

4. Podwyższenie kapitału zakładowego w powyższym trybie nie stanowi zmiany 

umowy Spółki. 

 

§ 8. Z zachowaniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych udziały w kapitale 

zakładowym mogą być umarzane, a Spółka może nabywać udziały celem ich umorzenia. 

 

§ 9.1. Do zbycia lub zastawienia udziałów potrzebna jest zgoda Zgromadzenia Wspólników 

wyrażona w formie uchwały. 

2. Zbycie udziału oraz jego zastawienie winno być dokonane w formie pisemnej  

z podpisami notarialnie poświadczonymi. 

3. Do zbycia udziałów stosuje się odpowiednio przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 

grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

§ 10.1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólnika do dopłat, w wysokości  

i terminach określonych  w jego uchwale.  

2. Łączna wysokość dopłat nie może przekroczyć  dwukrotnej wysokości udziałów. 

3. Z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, dopłaty będą zwracane 

Wspólnikowi, o ile nie będą potrzebne na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu 

finansowym. 

§ 11 Władzami Spółki są: 

a) Zgromadzenie Wspólników,  

b) Rada Nadzorcza  

c) Zarząd. 

 

§ 12.1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po 

upływie roku obrotowego 

2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być: 

a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
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b/ powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, 

c/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 

 

§ 13.1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy 

albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika , reprezentującego 1/10 części 

kapitału zakładowego Spółki. 

2. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli: 

a/ Zarząd nie zwołuje go w terminie określonym § 12 ust.1,  

b/ Zarząd nie zwołuje go w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania,  

o którym mowa w ustępie 1. 

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych  

przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, bądź postanowień tej umowy a także gdy organy 

lub osoby uprawnione do zwołania Zgromadzeń uznają to za wskazane . 

 

§ 14.  Zgromadzenia Wspólników odbywają się na terenie miasta Świdnicy. 

 

§ 15.1. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie przewidują większych wymagań, 

Zgromadzenia Wspólników są ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim 

udziałów. 

2. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie przewidują surowszych wymagań, 

uchwały Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. 

3. Na każdy udział przypada jeden głos. 

 

§ 16. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności : 

1. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

2. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

2a. nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, 

3. zwrot dopłat, 

4. zatwierdza Regulamin działalności Rady Nadzorczej w tym tryb wyboru członków 

Rady Nadzorczej spośród pracowników Spółki, 

5. z zastrzeżeniem postanowienia par. 16 pkt 51rozporządzenie prawem lub 

zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 30% wysokości 

kapitału zakładowego. 

51. zakup paliw, w tym węgla, na potrzeby wytwarzania przez Spółkę ciepła oraz 

ciepłej wody, skutkujący powstaniem w roku obrotowym wymagalnych zobowiązań 

przewyższających wysokość kapitału zakładowego. 
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6. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, 

7. emisja obligacji, 

8. zmiana umowy Spółki, 

9. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.  

 

§ 17.1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do sześciu członków powoływanych  

i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Dwóch Członków Rady wybierają 

spośród siebie pracownicy Spółki. 

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje uchwała Zgromadzenia Wspólników. 

3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom .  

 

§ 18.1. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata 

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych przed wejściem w życie ustawy z 

dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Nr 199, poz. 

1937 ) trwa według dotychczasowych zasad, tj. 2 lata 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie Uchwałą 

Zgromadzenia Wspólników 

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia 

Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni, pełny rok obrotowy 

pełnienia tej funkcji. 

 

§ 19.1.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na trzy miesiące 

         2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie 

Zarządu lub Członka Rady. 

3. Uchwały Rady zapadają większością głosów oddanych. W razie równości głosów  

decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia. 

 

§ 20. Rada Nadzorcza  sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności  

 

§ 21. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: 

1. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami , jak  

i stanem faktycznym, 

2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku jak i pokrycia straty, 

3. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania  

z wyników dokonanej oceny, 

4. wybór biegłego rewidenta, 
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5. zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu Spółki, 

6. zawieranie z Członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania oraz 

wykonywanie czynności związanych ze zmianą tych umów oraz ich rozwiązaniem. 

7. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, 

8. opiniowanie projektów zmian Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 

 

§ 22. Wyłącza się samodzielne wykonywanie prawa nadzoru przez członka Rady 

Nadzorczej, chyba że wykonanie nadzoru wynika z uchwały Rady 

 

§ 23. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala 

uchwała Zgromadzenia Wspólników 

 

§  24. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech Członków 

 

§  25.1. Członków Zarządu Spółki  powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

2.Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 ( pięć ) 

lat*. 

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Działania Zarządu 

zatwierdzony przez Radę Nadzorczą  

4. Kandydat na członka Zarządu musi spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy  

z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

 

§ 26.1. Zarząd Spółki podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych  

z działalnością Spółki, z wyjątkiem tych, które przepisy prawa, niniejsza umowa oraz 

uchwały Zgromadzenia  Wspólników zastrzegają dla innych organów. 

 

§ 27.1. Do reprezentowania Spółki w stosunkach zewnętrznych, a więc do składania w jej 

imieniu oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, albo 

jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. 

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki w stosunkach 

zewnętrznych, uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki lub dwóch prokurentów łącznie. 

3. Prezes Zarządu Spółki zatrudnia i zwalnia pracowników Spółki oraz określa 

wysokość ich wynagrodzenia. 

 

§ 28.Obowiązki w zakresie kierowania działalnością Spółki wykonywane są przez 

wszystkich Członków Zarządu w ramach umów o świadczenie usług zarzadzania. 
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§ 29. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.Za pierwszy rok obrotowy przyjmuje się 

okres od daty powstania Spółki do 31.12.2001 roku ( trzydziestego pierwszego grudnia 

dwutysięcznego pierwszego roku ). 

 

§ 30. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć całość lub część zysku bilansowego 

na inne cele niż do podziału między Wspólników, w tym także na podwyższenie kapitału 

zakładowego. 

 

§ 31.1. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółka może tworzyć lub 

zwiększać z czystego zysku kapitał zapasowy oraz inne kapitały i fundusze. 

2. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat Spółki, a w wypadku, gdy nie 

jest konieczny dla pokrycia straty, kapitał ten może być przekazany na podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki. 

3. Celem pokrycia strat Spółki, kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony  

z jednoczesnym przekazaniem sumy obniżenia na kapitał zapasowy. 

 

§ 32. Wspólnik postanawia, że : 

1. Pracownicy przekształconego w Spółkę zakładu budżetowego stają się 

pracownikami Spółki. 

2. W Spółce, do czasu wprowadzenia zmian za zgodą stron, obowiązywał będzie 

dotychczasowy, obowiązujący w MZEC Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty w dniu 

1 czerwca 1993 r. zarejestrowany pod Nr CDXLV- na zasadach określonych w Dziale XI 

Kodeksu Pracy. 

3. Do czasu wprowadzenia zmian za zgodą stron w Spółce obowiązują : Regulamin 

Działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 20.02.1997 r. oraz 

dotychczasowe zasady funkcjonowania PKZP. 

4. Pozostają w mocy wszystkie obowiązujące do dnia przekształcenia regulacje z 

zakresu BHP. 

5. Pracodawca zapewnia pokrycie kosztów zdanego, okresowego egzaminu 

kwalifikacyjnego pracowników w zakresie wymaganym przez Spółkę. Koszt ewentualnych 

egzaminów poprawkowych pokrywa pracownik. 

6. Pracodawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących zapisów ustawy  

o związkach zawodowych oraz wszystkich dotychczasowych porozumień i uzgodnień 

zawartych ze stroną związkową. 

 
* Zmiana obowiązuje od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy 2018. 
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7. Właściciel zapewni udział pracowników w Radzie Nadzorczej zgodnie z 

postanowieniami art. 18 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 

1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm. ) w terminie 150 dni od założenia Spółki. 

8. W przypadku zbycia swoich udziałów w Spółce do 15% udziałów właściciel 

przekaże nieodpłatnie uprawnionym pracownikom Spółki na zasadach określonych w dziale  

IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 

państwowych ( Dz. U. Nr 118 poz. 561 i Nr 156 poz. 775 ). 

9. W przypadku konieczności zwolnień pracowników w okresie 36 miesięcy od dnia 

przekształcenia zakładu w Spółkę z przyczyn określonych w ustawie z dnia 28 grudnia 1989  

o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 4 poz. 19  

z późn. zm. ) zakład pracy zobowiązuje się do wypłaty pracownikowi odprawy z tytułu 

zwolnienia w wysokości 5 krotności jego średniego wynagrodzenia z sześciu miesięcy 

poprzedzających datę rozwiązania stosunku pracy. 

§ 33. Akt niniejszy stanowi równocześnie protokół pierwszego Zgromadzenia 

Wspólników, które powołało skład Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej  

w osobach : 

ZARZĄD : 

Prezes Zarządu – Krzysztof Różycki 

Wiceprezes Zarządu – Bogdan Ryndziewicz, 

Wiceprezes Zarządu – Marek Suwalski, 

RADA NADZORCZA: 

- Kazimierz Ogrodnik , 

- Kazimierz Bełz, 

- Józef Suchorzewski 

wskazując jednocześnie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Kazimierza 

Ogrodnika. 

 

§ 34. Koszty tego aktu ponosi Spółka. 

 

§ 35. Do aktu tego przedłożono i okazano : 

- uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 maja 2000 r. Nr XVIII/217/00 w 

sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Energetyki 

Cieplnej  

- w Świdnicy w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy 

Miejskiej Świdnicy, 

- uchwały Rady Miejskiej Świdnicy powołane w komparycji tego aktu. 
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§ 36. Pobrano : 

- zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw. z dnia 12.04.1991 r.  ( Dz. U. Nr 33, 

poz. 146 ) w sprawie taksy notarialnej kwotę – 5.000 zł 

- podatek od towarów i usług / VAT – 22% od kwoty 5.000 zł / zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Finansów ( Dz. U. Nr 156/97, poz. 1024 ) w kwocie 1.100 zł 

- za 8 wypisów 30 str. tego aktu zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Spraw. z 

dnia 12.4.1991 r. ( Dz. U. Nr 33 poz. 146 ) w sprawie taksy notarialnej w kwocie – 1.000 zł  

Łącznie pobrano 7.100 zł( słownie : siedem tysięcy sto zł ) 

Opłaty skarbowej nie pobrano w oparciu o § 69 ustęp 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. ( Dz. U. Nr 136, poz. 705 ). 

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 


