PROJEKT

UCHWAŁ

WRAZ

Z

PROTOKOŁEM

Z

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Repertorium A Nr
AKT NOTARIALNY
Dnia

(

, prowadzący Kancelarię w

r.) ja, Notariusz

, spisałem protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia

przy ulicy

Wspólników Spółki „
siedzibą w

” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

(

, ul.

, NIP

) wpisanej do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Sąd Gospodarczy

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS
, odbytego w dniu dzisiejszym, w tutejszej Kancelarii.
niniejszym

akcie

został

okazany odpis

z

Przy

powołanego

wyżej

rejestru

przedsiębiorców Spółki.
Protokół
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
§ 1.
Zgromadzenie otworzyła Pani
godz.

oświadczeniem, że na dzień

r. na

w tutejszej Kancelarii zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie

Wspólników Spółki Technika Komunalna „TEKOM” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Górze, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego;
3. Stwierdzenie

prawidłowości

zwołania

Nadzwyczajnego

Zgromadzenia

Wspólników oraz jego zdolności do podjęcia uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z
kwoty 12.109.010,00 zł (dwanaście milionów sto dziewięć tysięcy dziesięć
złotych 00/100) do kwoty 12.573.510,00 zł (dwanaście milionów pięćset
siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć złotych 00/100):
 poprzez wniesienie aportem rzeczowym dokumentacji projektowokosztorysowej

budowy

kanalizacji

sanitarnej

w

miejscowościach

Czernina, Czernina Dolna o wartości 64.500,00 zł (sześćdziesiąt cztery
tysiące pięćset złotych)

 poprzez wpłatę kwoty 400.000,00zł (czterysta tysięcy złotych 00/100) w celu
podwyższenie wartości nominalnej wszystkich dotychczasowych udziałów,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 pkt 1 i 2 umowy Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 pkt 4 Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki – dodanie § 61
8. Zamknięcie obrad.
Do punktu 1 i 2 porządku obrad:
Następnie Pani

przyjęła funkcję Przewodniczącego, sporządziła listę

obecności, podpisała ją i stwierdziła, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się bez
formalnego zwołania, w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych.
Do punktu 3 porządku obrad:
Ponadto Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu jest reprezentowany
cały kapitał zakładowy Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do
odbycia Zgromadzenia i postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad,
wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do
podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
Do punktu 4 porządku obrad:
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie w głosowaniu jawnym
podjęło uchwałę następującej treści:
Uchwała Nr 4
Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.109.010,00 zł
(dwanaście milionów sto dziewięć tysięcy dziesięć zł 00/100) do kwoty
12.573.510,00 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset
dziesięć zł 00/100):
 poprzez wniesienie aportem rzeczowym dokumentacji projektowokosztorysowej

budowy

kanalizacji

sanitarnej

w

miejscowościach

Czernina, Czernina Dolna o wartości 64.500,00zł (sześćdziesiąt cztery
tysiące pięćset złotych),
 poprzez wpłatę kwoty 400.000,00 zł (czterysta tysięcy) przelewem na
rachunek bankowy Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez podwyższenie
wartości

nominalnej

wszystkich

dotychczasowych

udziałów

w

kapitale

zakładowym Spółki w liczbie 1000 (jeden tysiąc) z kwoty 12.109,01 zł
(dwanaście tysięcy sto dziewięć złotych 01/100) każdy do kwoty 12.573,51 zł
(dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy zł 51/100) każdy udział.
Powyższe udziały o zmienionej wartości, zgodnie z art. 260 § 3 i 2 oraz w
związku z faktem, iż przysługują dotychczasowym wspólnikom nie wymagają
objęcia.
Do punktu 5 porządku obrad:
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę o
zmianie umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonej w dniu
r., przez

Notariusza w

, Repertorium A

w ten sposób,

że:
Uchwała Nr 5
Dotychczasową treść § 6 pkt 1 skreśla się w całości, a w to miejsce wpisuje się:
§ 6.1„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.573.510,00 zł (dwanaście milionów
pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć złotych 00/100) i dzieli
się na 1000 (jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów po 12.573,51
zł (dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 51/100) każdy”.
Dotychczasową treść § 6 pkt 2 skreśla się w całości, a w to miejsce wpisuje się:
§ 6.2 „Udziały te wniesiono w całości wkładem pieniężnym i wkładami
niepieniężnymi w formie ruchomości i nieruchomości:
I.

Ruchomości:
 NYSA ciężarowo-osobowa o numerze silnika 1126260, numerze
podwozia 383306, wyprodukowanego w 1992 roku i posiadającego
numer rejestracyjny LEE 599R – oszacowanego na kwotę
9.576,00zł
 ŻUK o numerze silnika 431577, numerze podwozia 895577,
wyprodukowanego

w

1985

roku

i

posiadającego

numer

rejestracyjny LEE 495R, oszacowanego na kwotę 5.336,60zł
 POLONEZ TRUCK o numerze silnika CB 0091061, numerze
podwozia CB J 00013212, wyprodukowanego w 1992 roku i

posiadającego numer rejestracyjny LEE 607R, oszacowanego na
kwotę 12.303,00zł
 Samochód do oczyszczania STAR SW 21 o numerze silnika
133325, numerze podwozia 103396, wyprodukowanego w 1986
roku

i

posiadającego

numer

rejestracyjny

LEE

463B,

oszacowanego na kwotę 10.624,60zł
 Samochód ciśnieniowy JELCZ S.C. 21 o numerze silnika TA
85070437, numerze podwozia 010957, wyprodukowanego w 1985
roku

i

posiadającego

numer

rejestracyjny

LEE

586B,

oszacowanego na kwotę 22.450,40zł
 Ciągnik URSUS C330 o numerze silnika 472336, numerze
podwozia 358871, wyprodukowanego w 1985 roku i posiadającego
numer rejestracyjny LEF 950B, oszacowanego na kwotę
3.785,60zł
 Naczepa asenizacyjna NA – 25, o numerze podwozia 2755,
wyprodukowana w 1981 roku i posiadająca numer rejestracyjny
LEP 337P, oszacowana kwotę 1.440,23zł
 OSTRÓWEK

–

wyprodukowanego

K
w

–

162
1985

o
roku

numerze
i

silnika

547333,

posiadającego

numer

rejestracyjny LSU 2389, oszacowanego na kwotę 7.650,00zł
 OSTRÓWEK – K – 162 o numerze silnika 4568, numerze
podwozia --, wyprodukowanego w 1980 roku i posiadającego
numer rejestracyjny --, oszacowanego na kwotę 8.703,57zł
 Przyczepa – D-43 o numerze podwozia 10817, wyprodukowana
1960 roku i posiadająca numer rejestracyjny LEP 565P,
oszacowana na kwotę 1.300zł
 Sieć kanalizacji deszczowej w mieście Góra oszacowana na kwotę
5 925 829,44zł
 Dopłata Spółki do kapitału 0,56 zł dla ustalenia równego i
niepodzielnego udziału
 Sieć wodociągowa Stara Góra o wartości 66 318,12zł
 Sieć wodociągowa Polanowo o wartości 215 043,69zł
 Sieć wodociągowa Chróścina o wartości 99 601,61zł
 Sieć wodociągowa Nowa Wioska o wartości 229 055,03zł

 Sieć wodociągowa Szedziec o wartości 231 098,81
 Sieć wodociągowa Kłoda Górowska o wartości 157 964,21zł
 Sieć wodociągowa Sułów-Żarki o wartości 488 629,84zł
 Sieć kanalizacji sanitarnej Kajęcin o wartości 1 023 669,04zł
 Sieć kanalizacji sanitarnej Stara Góra o wartości 1 400 799,26zł
 Sieć kanalizacji deszczowej Kajęcin o wartości 554 916,67zł
 Sieć kanalizacji deszczowej Piastów o wartości 22 743,72zł
 Samochód specjalny marki JELCZ, typ 325, wyprodukowany w
1983 roku i posiadający numer rejestracyjny LEE 383B,
oszacowany na kwotę 17 500,00zł
 Samochód specjalny marki JELCZ, typ 325, wyprodukowany w
1990 roku i posiadający numer rejestracyjny DGR 428A,
oszacowany na kwotę 50 200,00zł
 Zbiornik na olej, typ OZ600/PL o numerze B10211054613,
wyprodukowany w 2005 roku, oszacowany na kwotę 1 750,00zł
 Ładowacz uniwersalny, typ UNHZ 500 wyprodukowany w 1980
roku, oszacowany na kwotę 1 100,00zł
 Prasa

hydrauliczna

marki

MUK

TOS,

typ

PPM1,4,

wyprodukowany w 2004 roku, oszacowany na kwotę 15 600,00zł
 Samochód specjalny marki STAR, typ 28 SK4 wyprodukowany w
1976 roku i posiadający numer rejestracyjny DGR W714,
oszacowany na kwotę 32 800,00zł
 Samochód specjalny marki STAR, typ 200 wyprodukowany w
1984 roku i posiadający numer rejestracyjny DGR 428AF,
oszacowany na kwotę 40 000,00zł
 Samochód specjalny marki STAR, typ 28 SMW wyprodukowany
w 1988 roku i posiadający numer rejestracyjny LEE 528B,
oszacowany na kwotę 13 300,00zł
 Samochód specjalny marki STAR, typ 28 wyprodukowany w 1985
roku i posiadający numer rejestracyjny DGR A876, oszacowany na
kwotę 16 500,00zł
 Samochód specjalny marki STAR, typ 28 wyprodukowany w 1985
roku i posiadający numer rejestracyjny WWE 9992, oszacowany
na kwotę 37 100,00zł

 Przyczepa

asenizacyjna

marki

WUKOM,

typ

PA-35

wyprodukowana w 1990 roku, oszacowana na kwotę 5 900,00zł
 Samochód specjalny marki STAR, typ 28-ZM7 wyprodukowany w
1984 roku i posiadający numer rejestracyjny LEE 425B,
oszacowany na kwotę 14 800,00zł
 Samochód ciężarowy marki ŻUK, typ A11B wyprodukowany w
1980 roku i posiadający numer rejestracyjny LEE 524B,
oszacowany na kwotę 500,00zł
 Ciągnik rolniczy marki URSUS, C-360 wyprodukowany w 1981
roku i posiadający numer rejestracyjny LEW 876B, oszacowany
kwotę 5 600,00zł
 Przyczepa ciężarowa marki SANOK, typ D-47A wyprodukowana
w 1980 roku i posiadająca numer rejestracyjny LEP 258P,
oszacowana na kwotę 1 100,00zł
 Przyczepa ciężarowa marki SANOK, typ D-47A wyprodukowana
w 1980 roku i posiadająca numer rejestracyjny LEP 259P,
oszacowana na kwotę 1 100,00zł
 Zamiatarka chodnikowo-uliczna CITYMASTER 1750 oszacowana
na kwotę 183 813,35zł
 Dopłata Spółki do kapitału 6,65 zł dla ustalenia równego i
niepodzielnego udziału
 Dokumentacja

projektowo-kosztorysowa

budowy

kanalizacji

sanitarnej w miejscowościach Czernina, Czernina Dolna o wartości
64 500,00zł
II.

Nieruchomości:
 Gmina Góra jest właścicielem i posiadaczem nieruchomości
zabudowanej, na którą składa się działka nr 748 o powierzchni
1500m2 wraz z budynkami (budynek warsztatowo-biurowy,
budynek magazynowo-garażowy) położona przy ul. Podwale 12A
w Górze, budynek magazynowo-mieszkalny przy ul. Podwale 12A
w Górze – wpisana do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesznie pod numerem
KW 30770
Gmina Góra całą tą

zabudowaną

nieruchomość wraz

z

wyposażeniem budynków wnosi do Spółki. Wszystko to objęte jest
odrębnym spisem, gdzie poszczególne pozycje są oszacowane, a
spis ten stanowi integralną część niniejszej umowy.
Cały ten przedmiot oceniony został na łączną kwotę 143.330,00zł
(słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych).
 Gmina Góra jest właścicielem i posiadaczem nieruchomości
zabudowanej, na którą składają się działki 147/37, 147/38 i 147/39
o

powierzchni

1,0144ha

wraz

z

budynkami

(budynek

magazynowo-garażowy o powierzchni użytkowej 219 m2, budynek
magazynowo-garażowy o powierzchni użytkowej 208,60 m2, dwa
budynki

magazynowo-garażowe

o

powierzchni

użytkowej

2 343,13 m2) położonej przy ul. Poznańskiej 34 w Górze – wpisana
do księgi wieczystej po numerem KW 7769.
Gmina Góra całą tą

zabudowaną

nieruchomość wraz

z

wyposażeniem budynków wnosi do Spółki. Wszystko to objęte jest
odrębnym spisem, gdzie poszczególne pozycje są oszacowane, a
spis ten stanowi integralną część niniejszej umowy.
Cały

ten

przedmiot

oceniony

został

na

łączną

kwotę

1 028 170,00zł (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy
sto siedemdziesiąt złotych).
Gmina Góra wnosi również wkład pieniężny poprzez wpłatę kwoty
400.000,00zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) przelewem na rachunek
bankowy Spółki.
Gmina Góra wniosła swoje udziały w formie aportu w łącznej kwocie
12.173.510,00 zł (słownie: dwanaście milinów sto siedemdziesiąt trzy tysiące
pięćset dziesięć złotych) oraz w formie wpłaty kwoty 400.000,00 zł (słownie:
czterysta tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy Spółki.
Kapitał zakładowy wynosi 12 573 510,00 zł (słownie: dwanaście
milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć złotych).”
Do punktu 6 porządku obrad:
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę o
zmianie umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonej w dniu

r., przez

Notariusza w

w ten sposób,

, Repertorium A

że:
Uchwała Nr 6
Dotychczasową treść § 6 pkt 4 skreśla się w całości, a w to miejsce wpisuje się:
§ 6 pkt 4 „Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty
30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2030 r. i nie
stanowi to zmiany Umowy Spółki.”
Do punktu 7 porządku obrad:
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę o
zmianie umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonej w dniu
r., przez

Notariusza w

w ten sposób,

, Repertorium A

że:
Uchwała Nr 7
Po § 6 dodaje się § 61 o następującej treści:
§ 61
1. „Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia – proporcjonalnie do posiadanych
udziałów – dopłat w granicach do jednokrotności wartości nominalnej
posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą
jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w obecności
Wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego.
2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie
straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.”
Do punktu 8 porządku obrad:
Na tym Przewodniczący Zgromadzenie zamknął i dołączył do niniejszego
protokołu listę obecności.
Tożsamość Przewodniczącego Pani

, zamieszkałej w

Notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego Nr
§ 2.
Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.
§ 3.

.

, ul.

,

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej liczbie.
§ 4.
Wyliczono opłaty:
– podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, lit. a, b
PCzCywU
– taksę notarialną na podstawie § 6 w zw. z § 3 TNotR
– 23% podatku VAT na podstawie art. 18 ust. 1 VATU
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

