
AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSlĘBIORSTWA KOMUNALNEGO 

W SPÓLKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

§l 

Stawający oświadczają, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku 

o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298) p r z e k s z t a ł c aj ą 

przedsiębiorstwo komunalne pod nazwą "Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych" 

w Toruniu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Torunia, 

działającą na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§2 

Filma Spółki brzmi: "Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością". Spółka może używać skrótu nazwy firmy: "M.P.O. Sp. z o.o. 

w Toruniu." 

§3 

Siedzibą Spółki będzie miasto Toruń, zaś terenem jej działania obszar Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz innych państw. 

§4 

Założycielem Spółki jest Gmina Miasta Toruń. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTW A SPÓLKI 

§5 

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 

1. 20.15.Z 

2. 33.14.Z 

3. 35.11.Z 

4. 35.12.Z 

s. 35.13.Z 

6. 35.14.Z. 

7. 35.21.Z 

8. 35.30.Z 

Produkcja nawozów i związków azotowych; 

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; 

Wytwarzanie energii elektrycznej; 

Przesyłanie energii elektrycznej; 

Dystrybucja energii elektrycznej; 

Handel energią elektryczną; 

Wytwarzanie paliw gazowych; 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę 



9. 38.11.Z 

10. 38.12.Z 

11. 38.21.Z 

12. 38.22.Z 

13. 38.31.Z 

14. 38.32.Z 

15. 39.00.Z 

16. 41.20.Z 

17. 42.11.Z 

18. 43.12.Z 

19. 43.21.Z 

20. 45.20.Z 

21. 46.77.Z 

22. 46.90.Z 

23. 49.39.Z 

24. 49.41.Z 

25. 49.50.A 

26. 68.20.Z 

27. 71.12.Z 

28. 71.20.8 

29. 73.12.D 

i powietrze do układów klimatyzacyjnych; 

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; 

Zbieranie odpadów niebezpiecznych; 

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; 

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów 

niebezpiecznych; 

Demontaż wyrobów zużytych; 

Odzysk surowców z materiałów segregowanych; 

Działalność związana z rekultywacją i pozostała 

działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych; 

Roboty związane z budową dróg i autostrad; 

Przygotowanie terenu pod budowę; 

Wykonywanie instalacji elektrycznych; 

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli; 

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; 

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej 

niesklasyfikowany; 

Transport drogowy towarów; 

Transport rurociągami paliw gazowych; 

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi; 

Działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią 

doradztwie technicznym 

Pozostałe badania i analizy techniczne; 

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w 



30. 77.11.Z 

31. 77.12.Z 

32. 77.39.Z 

33. 81.10.Z 

34. 81.21.Z 

35. 81.22.Z 

36. 81.29.Z 

37. 81.30.Z 

38. 82.30.Z 

39. 85.59.B 

40. 96.03.Z 

pozostałych mediach; 

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych 

i furgonetek; 

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów 

samochodowych z wyłączeniem motocykli; 

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz 

dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem 

porządku w budynkach; 

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów 

przemysłowych; 

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów 

przemysłowych; 

Pozostałe sprzątanie; 

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem 

terenów zieleni; 

Działalność związana z organizacją targów, wystaw 

i kongresów; 

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej 

niesklasyfikowane; 

Pogrzeby i działalność pokrewna; 

III. KAPITAL SPÓLKI 

§6 

l. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.618.000 zł (słownie: trzynaście milionów 

sześćset osiemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 27.236 (słownie: dwadzieścia siedem 

tysięcy dwieście trzydzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset 

złotych) każdy. 

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty przez Gminę Miasta Toruń w postaci: 

- nr l - przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu Cywilnego pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych, o wartości 2.240.000 zł (dwa 



miliony dwieście czterdzieści tysięcy) złotych stanowiącego kapitał początkowy tj. 

fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych; 

- m 2 - kompaktara HANOMAG - CD 66, numer silnika 10640844, numer nadwozia 

370220419, o wartości 300.000 (trzysta tysięcy) złotych; 

- m 3 - prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Toruniu przy ulicy 

Grudziądzkiej pod numerem 155-157 i 159, o powierzclmi 2.19.40 ha (dwa hektary 

dziewiętnaście arów czterdzieści metrów kwadratowych), stanowiącej działki numer 

296/1 i 297/1, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW 

m 24048 oraz prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Toruniu 

przy ulicy Wielki Rów pod numerem 1-3, o powierzclmi 0.42.29 ha (czterdzieści dwa 

ary dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), stanowiącej działki numer 290/1, 

291/1 i 292/1, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW m 

11932, o łącznej wru1ości 340.200 (trzysta czterdzieści tysięcy dwieście) złotych; 

- nr 4 - prawa własności: nie zabudowanych działek gmntu oznaczonych na mapie 

numer5numerami: 14/2 o powierzchni 0.55.40 ha (pięćdziesiąt pięć arów czterdzieści 

metrów kwadratowych) i 14/5 o powierzchni 4. 78.31 ha (cztery hektary 

siedemdziesiąt osiem arów trzydzieści jeden metrów kwadratowych) , mających 

wydzielić się z niemchomości dla której Sąd Rejonowy w Tomniu prowadzi księgę 

wieczystą KW nr 54479; 

nie zabudowanych działek gruntu oznaczonych na mapie numer 5 numerami 15/2 

o powierzchni 0.53.05 ha (pięćdziesiąt trzy ary pięć metrów kwadratowych) i 15/4 

o powierzchni 5.16.49. ha (pięć hektarów szesnaście arów czterdzieści dziewięć 

metrów kwadratowych), mających wydzielić się z nieruchomości dla której Sąd 

Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW nr 54503; 

- całej nie zabudowanej nieruchomości oznaczonej na mapie m 5 numerami 1311 i 13/2 

o powierzchni 7.94.66 ha (siedem hektru·ów dziewięćdziesiąt cztery ary sześćdziesiąt 

sześć metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę 

wieczystą KW nr 50898; 

- całej nie zabudowanej nieruchomości oznaczonej na mapie numer 5 numerem działki 

14/4 o powierzchni 0.56.1 O ha (pięćdziesiąt sześć arów dziesięć metrów 



kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW 

lU' 50907; 

- nie zabudowanych działek gruntu oznaczonych na mapach numer: 12 i 17 numerami : 

65 o powierzchni 0.98.09 ha ( dziewięćdziesiąt osiem arów dziewięć metrów 

kwadratowych) i 97/1 o powierzchni 0.94.62 ha (dziewięćdziesiąt cztery ary 

sześćdziesiąt dwa metry kwadratowe), mających wydzielić się z nieruchomości dla 

której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW m 36544; 

- nie zabudowanej działki gruntu oznaczonej na mapie numer 16 numerem 92/1 

o powierzchni 3.23.03 ( trzy hektary dwadzieścia trzy ary trzy metry kwadratowe), 

mającej wydzielić się z nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi 

księgę wieczystą KW nr 40659, o łącznej watiości 5.081.800 (pięć milionów 

osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych); 

- nr 5 - dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej realizacji inwestycji 

pn. "Nowa kwatera wysypiska odpadów komunalnych przy ulicy Kociewskiej w 

Toruniu " (projekt budowlany wykonany przez Arkę Konsorcjum S.A. w Poznaniu) 

oraz "Stacja Segregacji Surowców Wtórnych i Kompostowni Odpadów Organicznych" 

(projekt budowlany wykonany przez spółkę z o.o. j. v. WCINAT-KOL w Siemoniu), 

o łącznej wartości 507.500 (pięćset siedem tysięcy pięćset) złotych; 

- nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kociewskiej 35 B, oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem działki 5911 o powierzchni 6.168 m2
, dla której Sąd Rejonowy w 

Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr T01T/00059232/3, o wmiości 

24 7.000 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy) złotych. 

3. Całość udziałów obejmuje Gmina Miasta Tmuń. 

4. Wspólnik może mieć większą ilość udziałów, a udziały są równe i niepodzielne. 

§7 

Osoby zatrudnione w Przedsiębiorstwie Robót Sanitamo-Porządkowych w Toruniu w dniu 

przekształcenia tegoż Przedsiębiorstwa w Spółkę, po wpisaniu Spółki do właściwego rejestru 

- uprawnione są do nabycia udziałów w Spółce na zasadach określonych w obowiązujących 

przepisach. 

§8 

l . Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia 

Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 35.000.000 zł. 



(trzydziestu pięciu milionów) złotych, do roku 2025 włącznie, poprzez utworzenie 

nowych udziałów na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, nie stanowi zmiany 

umowy Spółki . W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia podwyższonego 

kapitału proporcjonalnie do posiadanych udziałów. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości 

nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. 

3. Udziały mogą być umarzane. 

4. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonania dopłat do kapitału zakładowego 

Spółki w wysokości 112 (jednej dmgiej) wartości nominalnej udziałów . Terminy i 

wysokość dopłat określone będą we właściwej uchwale Zgromadzenia Wspólników. 

Łączna kwota dopłat w danym roku obrotowym nie może przekroczyć dwukrotnej 

wartości objętych udziałów. 

IV. WŁADZE SPÓŁKI 

Władze Spółki stanowić będą : 

l . Zarząd Spółki, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Zgromadzenie Wspólników. 

Zarząd Spółki : 

§9 

§ 10 

l . Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków w osobach Prezesa i Zastępców 

Prezesa. 

2. Członkowie Zarządu wykonują swe obowiązki na podstawie umowy o pracę. Umowę 

o prace z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej 

delegowany spośród jej członków. 

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. 

4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 

5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone kodeksem spółek 

handlowych lub niniejszą umową dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. 



6. Uchwały Zarządu zapadają większością obecnych głosów. W razie równości głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. 

7. Zarząd może powoływać pełnomocników. Pełnomocnictwo do określonych czynności 

prawnych powinno być udzielone na piśmie pod tygorem nieważności. 

8. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających 

l 0.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) wymagany jest współudział dwóch członków Zarządu 

lub członka Zarządu wraz z prokurentem. 

9. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających 

wartość 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest pisemne powiadomienie Rady 

Nadzorczej przez Zarząd Spółki. 

l O. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających 

waliość 200.000,00 (dwieście tysięcy złotych) wymagana jest pisemna zgoda Rady 

Nadzorczej. 

§11 

Rada Nadzorcza: 

l. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Kadencja Rady 

Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z zastrzeżeniem, iż kadencja Rady Nadzorczej powolanej 

przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 

2003 roku o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2003 roku Nr 199, 

poz. 1937) trwa 5 (pięć) lat. 

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Rada wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. 

3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi przedstawiciel pracowników Spółki, wyłoniony 

w wyborach bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. Procedura 

wyłaniania przedstawiciela pracowników, określona zostanie w regulaminie 

opracowanym przez Zarząd Spółki w porozumieniu z pracownikami i związkami 

zawodowymi. Na pisemny wniosek, co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) ogółu 

pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie przedstawiciela 

pracowników w Radzie Nadzorczej. 

4. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów; w przypadku równości 

głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy 

Przewodniczącego. 



5. Rada wykonuje swoJe czynności kontrolne 

dwuosobowym. 

nadzorcze w składzie, co naJITimeJ 

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na 

żądanie dwóch członków Rady. Zwołanie posiedzenia może nastąpić z inicjaty'ńry 

Zarządu na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu Rady, który zwołuje posiedzenie 

w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia żądania. 

7. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin opracowany przez Radę Nadzorczą 

i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 

8. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

l) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 

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

stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku 

albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego 

pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

2) nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników, 

3) dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe 

Spółki, 

4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich 

członków Zarządu, 

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów, 

w tym umów o pracę, 

6) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki, 

7) opiniowanie projektów zmian umowy Spółki, wnoszonych przez Zarząd, 

8) opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych, 

9) uchwalanie rocznych planów działalności Spółki, 

l O) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej przez Zarząd. 

§ 12 

Zgromadzenie Wspólników: 

l. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki i do jego kompetencji 

należą sprawy określone w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszą umową, 

a w szczególności: 



l) rozpatrzenie i zatwierdzen ie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium 

członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

2) podejmowanie uchwał o wyłączeniu zysku od podziah1, podziale zysku lub 

sposobie pokrycia strat, 

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

4) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzeniu innej spółki, 

5) ustalanie wysokości i terminów dopłat, 

6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 

7) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej , 

8) podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów, 

9) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości 

oraz prawa wieczystego użytkowania, 

l O) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów, 

11) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego, 

12) tworzenie funduszy celowych, 

13) zmiana umowy Spółki, 

14) uchwalanie wieloletnich planów inwestycyjnych, 

15) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu przy uwzględnieniu postanowień 

ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późń. zm.) 

16) inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub 

Wspólników. 

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się zgodnie z przepisami kodeksu spółek 

handlowych. 

3. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczaJne lub nadzwyczajne. Zwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w terminie 

przewidzianym w kodeksie spółek handlowych. 

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, 

na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólnika. Zwołanie Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od 



daty złożenia wniosku. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w terminie 

dwóch tygodni od upływu terminu przewidzianego w zdaniu poprzednim: 

a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

w terminie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych, 

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników. 

5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są ważne, bez względu na wysokość 

reprezentowanego kapitału zakładowego i zapadają bezwzględną większością głosów 

oddanych, z wyłączeniem spraw, dla których przepisy kodeksu spółek handlowych 

przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał. Na każdy udział przypadajeden głos. 

6. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez 

niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się 

Przewodniczącego Zgromadzenia. 

7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników powmny być wpisane do księgi protokołów 

i podpisane przez obecnych lub, co najmniej, przez Przewodniczącego posiedzenia i osobę 

sporządzającą protokół. 

8. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy 

wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienia, które mają być powzięte, albo na 

głosowanie pisemne. 

V. GOSPODARKA SPÓLKJ 

§ 13 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów 

wieloletnich i rocznych. 

§ 14 

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zarząd Spółki w ciągu trzech 

miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i start 

oraz pisemne sprawozdanie. Wymienione dokumenty Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej 

oraz udostępnia Wspólnikom. 

§ 15 



Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. Spółka 

przeznacza, co roku co najmniej dziesięć procent l 0% - zysku do podziału na zasilenie 

kapitału zapasowego. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i illlle fundusze. 

§ 16 

Wyplata podzielonego zysku Wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą 

Zgromadzenia Wspólników, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od 

podjęcia uchwały o podziale zysku. 

VI. POST ANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17 

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Spółki. 

§ 18 

W sprawach nie unormowanych w umowie Spółki będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 

spółek handlowych. 

Toruń, dnia 20 września 2016 r. 

Ktero i~~fJ_i~~.a ~]}Vneg' 
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ToMAsz IGNACY OLSZEWSKI NoTARIUsz 

87-100 ToRUŃ, UL. MAŁE GARBARY 5 
TEL. 56 652 79 51 

Repettorium A numer: 1588/2017 

AKT NOTARIALNY 

WYPIS 

Dnia ósmego marca dwa tysiące si~demnastego (08.03.2017) roku w gmachu Urzędu Miasta 

Torunia, przy ulicy Wały Gen. Sikorskiego m· 8, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników Spółki "Miejskie Przedsiębiorstwo ·Oczyszczania" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, protokołowane przez Tomasza Ignacego Olszewskiego -

notariusza w To1uniu. ----------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ 

Zgromadzenie otworzył pełnomocnik jedynego wspólnika - Pan Zbigniew Marian 

Fiderewicz, który jako przewodniczący Zgromadzetiia oświadczył, że: ----------------------------------- -

a) na dzisiaj w gmachu Urzędu Miasta Torunia, przy ulicy Wały Gen. Sikorskiego m 8, zwołane 

. zostało nieformalnie przez Zarząd Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Miejskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, 

wpisai1ej do rejesnu przedsiębiorców Krajowe_go Rejestru Sądowego nr KRS 0000151221, -------

b) Zgromadzenie to odbywa się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, gdyż cały kapitał 

zakładO\vy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nie zgłoszono sprzeciwu dotyczącego odbycia 

Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do pqrządku obrad, a zatem zdolne jest ono 

do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego zmiany aktu założycielskiego 

SpóJki. -------------------------------------·-----------------------------.:·----------------------------------------

Nie wniesiono sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co ·do porządku obrad. --------

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że jedyny wspólnik 

podją~ oddając 27.236 głosów "za" następującą uchwałę: ---------------------------------------------------

Uchwała nr l 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Spółlti "Miejsltie Przedsiębi~rstwo Oczyszczania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Toruniu 

z dnia 8 marca 2017 roku 

w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki ---------'----------------------------------------------------------

Na podstawie ati. 255 § l usta\vy Kodeks spółek handlO\:vych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 



z późn. zm.) oraz § 12 ust. l pkt 13 aktu założycielskiego Zgromadzenie \\!spólników uchwala, co 1 

nas tępuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W akcie założycielskim spółki dokonuje się następujących zmian: ---------------------------------------- J 
l) w § l O ust. l i 2 otrzymuje brzmienie: ----------------------------------------------------------------------- 1 

"1. Zarząd Spółki składa się z jednego do dwóch członków w osobach odpowiednio: Prezesa, 

gdy Zarząd jest jednoosobowy lub Prezesa i Zastępcy Prezesa, g~y Zarząd jest dwuosobowy. -----

2. Członkowie Zarządu wykonują swóje obowiązki na podstawie umowy, którą w imieniu spółki 

zawiera przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków." . _______________ .: ______ _ 

2) w§ 11 ust. l otrzymuje brzmienie: -------------------------------------------------------------------.----~--- ~ 
"!. "Rada Nadzorcz~' wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Kadencjft . R d~ 
NadzorczeJ trwa 3 lata. . ---------------------------------------------------------------------------_. _____ _. ___ .. )«t 

. . . . . .· ·. -.._~J 
3) w § 11 ust. 8 pkt 5 otrzymuJe brznueme: ------------------------------~---------------------------~------ -~-\ , ' ,-

"5) powoływanie i odwołyv,ranie członków Zarządu, ustalanie· wynagrodzenia członków Zarządu · ~ 

i zawieranie z nimi umów.". -----------------------------------------------------~-----------------------------

4) w§ 12 ust. l pkt 15 otrz~muje brzmienie: -----------------------------------------------------------------

"15) Ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz zasad kształtowania i 

wysokości wynagrodze!l. członków Rady Nadzorczej przy uwzględnieniu postanowień ustawy z 

dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodze11 osób kierujących niektórymi 

spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1.202 z późn. zm.) .".-----------------------------------------------------

Do podjętej uchwały nie został zgłoszony żaden sprzeciw. ------------------------------------------

Wolnych wniosków i i~mych spraw wniesionych nie było. - --~---------------------------------------

Na tym Zgromadzenie zostało zamknięte. --------------------------------------------------------------

Do protokoht dołącza się listę obecności z podpisami uczestnika Zgromadzenia Wspólników. 

Notariusz naliczył tytułem: --------------------------------------------------------------------------------

a) wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust. l pkt l rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 

2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze z.mianami) kwotę:------ -'---------- 400,- zł 

b) podatku od towarów {usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt l ustawy z dnia 11 

marca 2004 roku o podatku ód towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze 

zmianami) 23%, to jest bvotę: --------------------------------------------------------------------------- 92,- zł 

Sun1a opłat: -----------------------------------------------------·------------------------------------------- 492,- zł 

(czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote). -------------------------------------------------------------------------

wymienione bvoty opłat płatne są przelewem na rachunek bankowy notariusza. -------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego Zgromadzenia - Pana 
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Jemu a następnie podpisany przez 

notariusza. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na myginale aktu notarialnego podpisy przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. 
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