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                            14.12.2021 r. 

Akt przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego 

w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

/TEKST JEDNOLITY/ 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1. 

Stawający oświadczają, że niniejszym przekształcają Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku 

o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.Nr 51, poz.298 z późn. zmianami) zwaną dalej 

Spółką.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 2. 

1. Firma Spółki brzmi: „Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej-Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Spółka używa nazwy skróconej „SPGK-sp. z o.o.”----------------------------------------------------------- 

3. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa .---------------- 

4. Niniejszym aktem nie zostają wyłączone lub ograniczone prawa osób trzecich związane 

z majątkiem przekształconego przedsiębiorstwa .------------------------------------------------------------- 

§ 3. 

Siedzibą Spółki jest miasto Sanok.---------------------------------------------------------------------------------- 

§ 4. 

Założycielem Spółki jest gmina miejska Sanok.------------------------------------------------------------------ 

§ 5. 

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. 

o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43/ zwanych dalej ustawami.--------------------- 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu spółek 

handlowych i ustaw.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 6. 

1. Spółka działa na obszarze Gminy Miasta Sanoka oraz gmin powiatu sanockiego.----------------------- 

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i inne jednostki 

organizacyjne, a także uczestniczyć w innych Spółkach lub innych zorganizowanych jednostkach.-  
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II. Przedmiot działalności Spółki. 

§ 7. 

1. Celem działalności Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku jest wykonywanie zadań Gminy Miejskiej Sanok, oraz 

innych gmin z którymi Gmina Miasta Sanoka pozostaje w związku międzygminnym lub zawarła 

porozumienie międzygminne poprzez bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie:---------------------------- 

− gminnych dróg i ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,------------------------- 

− wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,------------------------- 

− usuwania odpadów komunalnych i utrzymania urządzeń do składowania odpadów 

komunalnych,------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− zaopatrzenia w energię cieplną,---------------------------------------------------------------------------- 

− lokalnego transportu zbiorowego,-------------------------------------------------------------------------- 

− zieleni gminnej i zadrzewień,------------------------------------------------------------------------------- 

− utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.--------------------------------------------- 

2. Dla celów rejestracji przedmiotu działalności wskazuje się jej zakres:---------------------------------- 

• 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,--------------------------------------------------------------- 

• 35.30.Z   Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych,-------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 36.00.Z   Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,------------------------------------------------------ 

• 37.00.Z   Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,------------------------------------------------------ 

• 38.11.Z   Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,----------------------------------------------- 

• 38.12.Z   Zbieranie odpadów niebezpiecznych,---------------------------------------------------------- 

• 38.32.Z   Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-------------------------------------------- 

• 42.11.Z   Roboty związane z budową dróg i autostrad,------------------------------------------------- 

• 42.21.Z   Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,----------- 

• 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 

i klimatyzacyjnych,------------------------------------------------------------------------------------------ 

• 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-------- 

• 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

i targowiskami,----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 49.31.Z   Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,----------------------------------------- 
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• 49.41.Z   Transport drogowy towarów,------------------------------------------------------------------- 

• 45.20.Z   Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-------- 

• 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli,---------------------------------------------------------------------------------- 

• 47.30.Z   Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,----------------- 

• 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,------------ 

• 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,------------- 

• 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,------------------------------------------------------- 

• 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,----------------------------------------------------------------------------- 

• 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,---------------- 

• 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,----------------------------------- 

• 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,--------------------------------- 

• 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.------- 

 

III .  Kapitał Spółki. 
 

§ 8. 

1. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa tworzą kapitał własny Spółki.------------------ 

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.402.500,00 (dwadzieścia sześć milionów czterysta dwa 

tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 52.805 (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć) udziałów  

o wartości po 500,00 (pięćset złotych) każdy udział. Udziały o wartości 597.000 zł (pięćset 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostały pokryte wkładami niepieniężnymi (aportami)  

w postaci praw własności środków transportowych, to jest autobusów marki Autosan – to jest:----

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

1) Autosan typ M09LE numer identyfikacyjny VIN SUABG3CUTAS650034, numer rejestracyjny 

RSA 02080, rok produkcji 2010;------------------------------------------------------------------------------ 

2) Autosan typ M09LE numer identyfikacyjny VIN SUABG3CUTAS650041, numer rejestracyjny 

RSA 02081, rok produkcji 2010;------------------------------------------------------------------------------ 

3) Autosan typ M12LE numer identyfikacyjny VIN SUABC5CLTAS800006, numer rejestracyjny 

RSA 02082, rok produkcji 2010;----------------------------------------------------------------------------- 

4) Autosan typ M12LE numer identyfikacyjny VIN SUABC5CLTAS800003, numer rejestracyjny 

RSA 02083, rok produkcji 2010;------------------------------------------------------------------------------ 

5) Autosan typ M12LE numer identyfikacyjny VIN SUABC5CLTAS800005, numer rejestracyjny 

RSA 02084, rok produkcji 2010;------------------------------------------------------------------------------ 
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6) Autosan typ M12LE numer identyfikacyjny VIN SUABC5CLTAS800007, numer rejestracyjny 

RSA 02085, rok produkcji 2010;------------------------------------------------------------------------------ 

7) Autosan typ M12LE numer identyfikacyjny VIN SUABC5CLTAS800004, numer rejestracyjny 

RSA 02086, rok produkcji 2010.------------------------------------------------------------------------------- 

Pozostała część kapitału stanowi kapitał zapasowy. -------------------------------------------------------- 

3. Od chwili przekształcenia przedsiębiorstwa wszystkie udziały należą do Gminy Miasta Sanoka.--- 

4. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.----------------------- 

5. Udziały są zbywalne.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Wspólnik zamierzający zbyć udział obowiązany jest na trzydzieści dni naprzód powiadomić 

listem poleconym Zarząd Spółki o osobie nabywcy i cenie zbycia. Wspólnikom przysługuje prawo 

pierwokupu, z którego mogą skorzystać w terminie 30 dni od powiadomienia Zarządu Spółki 

o zamiarze zbycia.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga dla swej ważności zgody spółki wyrażonej w formie 

uchwały Zgromadzenia Wspólników.------------------------------------------------------------------------- 

8. Udziały mogą być umarzane. Umorzenie może być dokonane z czystego zysku i nie wymaga 

obniżenia kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------------ 

Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.------------------------------- 

§ 9. 

Podwyższenie kapitału zakładowego do 100 % /sto procent/ jego wartości w drodze wniesienia 

wkładów pieniężnych oraz niepieniężnych nie stanowi zmiany umowy spółki, jeżeli nowe udziały 

utworzone wskutek podwyższenia kapitału zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników 

w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały 

o podwyższeniu kapitału.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. Uprawnienia pracowników do nabywania udziałów. 

§ 10. 

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia do 15 % udziałów 

należących do gminy.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Udziały zbywa się nieodpłatnie w grupach wyodrębnionych ze względu na okresy zatrudnienia 

uprawnionych pracowników.----------------------------------------------------------------------------------- 

3. Szczegółowe zasady podziału uprawnionych pracowników na grupy oraz tryb nabywania 

udziałów określi zgromadzenie wspólników.---------------------------------------------------------------- 

4. Związki zawodowe w porozumieniu z zarządem spółki określą liczbę udziałów przypadających na 

każdą z wyodrębnionych grup.--------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia 

udziałów przez Gminę Miasta Sanoka na zasadach ogólnych i wygasa z upływem sześciu 

miesięcy od tego dnia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V. Władze Spółki. 

§ 11. 

Władzami Spółki są :------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zarząd Spółki,---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Rada Nadzorcza,------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A. Zarząd Spółki. 

§ 12. 

1. Zarząd powoływany jest na czas nieograniczony. Zarząd składa się z dwóch lub trzech osób. 

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Umowę z członkami zarządu zawiera 

i rozwiązuje w imieniu spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, który podejmuje także inne 

czynności związane z jej wykonaniem.----------------------------------------------------------------------- 

2. Zmiany umowy spółki w zakresie okresu, na który zostają powołani członkowie zarządu mają 

zastosowanie do członków zarządu pełniących funkcje w dniu wejścia w życie uchwały.------------ 

§ 13. 

Do kompetencji zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których  Kodeks spółek handlowych, 

ustawy lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.--------------------------------------------------    

§ 14. 

1. Tryb działania Zarządu Spółki, podział obowiązków między członkami Zarządu oraz sprawy 

wymagające uchwał Zarządu Spółki określi regulamin uchwalony przez Zarząd Spółki                   

i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.---------------------------------------------------------- 

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.------------------------------- 

§ 15. 

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarządu Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 16. 

W skład pierwszego Zarządu Spółki powołani zostają: --------------------------------------------------------- 

1. Prezes Zarządu - Czesław Bartkowski---------------------------------------------------------------------- 

2. Członek Zarządu - Tadeusz Król------------------------------------------------------------------------------- 

3. Członek Zarządu - Andrzej Krzysik.-------------------------------------------------------------------------- 
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B. Rada Nadzorcza. 

§ 17. 

Rada Nadzorcza składa się z 4 do 6 członków, w tym Przewodniczącego.----------------------------------- 

Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.----------------------------------------------------------------- 

§ 18. 

1. Pracownicy Spółki wybierają dwóch członków składu Rady Nadzorczej stosownie do przepisów 

ustawy o gospodarce komunalnej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Burmistrz 

Miasta Sanoka spośród osób, które spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa.-------------- 

2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić w każdym czasie.--------------------------------- 

3. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 są wybierani w głosowaniu 

bezpośrednim, tajnym przy zachowaniu powszechności. Tryb wyborów określa „Regulamin 

wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Sanockiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku” przyjęty uchwałą Zarządu 

Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników.--------------------------------- 

§ 19. 

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza.----------------------------------------------- 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał 

lub na pisemny wniosek jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej albo Zarządu Spółki.----------- 

3. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.----------------------------------- 

4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 

Regulamin powinien określać zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-------------------- 

§ 20. 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-------------------------------------------------------------------- 

a) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, we wszystkich gałęziach jej 

przedsiębiorstwa,------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) coroczne badanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysku i strat,---------------------- 

c) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,---- 

d) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 

badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli,------------------------------------------------- 

e) stawiania wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania,--- 

f) zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, z ważnych 

powodów,---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) wybór biegłego rewidenta do badania bilansu,--------------------------------------------------------- 
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h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.------------------------------------------------------ 

2. Wspólnik zachowuje prawo indywidualnej kontroli przedsiębiorstwa Spółki.-------------------------- 

§ 21. 

W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostają : -------------------------------------------------------- 

1. Bogdan Florek,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Sławomir Nastała,------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Wojciech Petryk,------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Bernard Sobkowicz,--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Jan Wydrzyński,-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

oraz osoba wyznaczona jako przedstawiciel Gminy Miasta Sanoka------------------------------------------- 

6. Eugeniusz Barna.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. Zgromadzenie Wspólników. 

§ 22. 

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Funkcję Zgromadzenia 

Wspólników do czasu udostępnienia udziałów pełni Burmistrz Miasta Sanoka.----------------------- 

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu 6 miesięcy 

po upływie każdego roku obrachunkowego.----------------------------------------------------------------- 

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na 

pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek wspólnika /wspólników/ 

reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.----------------------------------------- 

4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli :--------------------------------------------- 

 a/ Zarząd Spółki nie zwołał go w terminie określonym w ust.2,------------------------------------------ 

b/ Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od złożenia na 

piśmie wniosku, o którym mowa w ust. 3.-------------------------------------------------------------------- 

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek uprawnionych osób lub 

organów Spółki powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.----------------

Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane, uprawnienie to przysługuje także osobom 

uprawnionym do złożenia wniosku.--------------------------------------------------------------------------- 

6. W wyjątkowych wypadkach Uchwały Wspólników mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia 

Wspólników, w sytuacji gdy wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które 

ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.-------------------------------------------------------------- 

§ 23. 

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w siedzibie władz miasta.---------------- 
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§ 24. 

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy :----------------------------------------- 

 a/ uchwalenie regulaminu nabywania przez pracowników udziałów w Spółce,------------------------ 

 b/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat,- 

 c/ podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat, ------------------------------------ 

 d/ udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,-------------------- 

 e/ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,---------------------------------------------------------- 

f/ decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji 

społecznej oraz o wystąpieniu z niej,-------------------------------------------------------------------------- 

g/ zatwierdzenie Regulaminu Przedsiębiorstwa Spółki oraz Regulaminu Zarządu i uchwalanie 

Regulaminu Rady Nadzorczej,--------------------------------------------------------------------------------- 

 h/ emisja obligacji,----------------------------------------------------------------------------------------------- 

i/ postanowienia co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę 

kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego,-------------------- 

 j/ tworzenie funduszy celowych,------------------------------------------------------------------------------- 

 k/ zbycie lub nabycie nieruchomości,------------------------------------------------------------------------- 

 l/ określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,------------------ 

 ł/ zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa, lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,----- 

 m/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 

 n/ zmiana umowy spółki,---------------------------------------------------------------------------------------- 

 o/ połączenie, przekształcenie, likwidacja Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej,--- 

 p/ wyrażenie zgody na wnoszenie i zbywanie udziałów.--------------------------------------------------- 

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, 

Radę Nadzorczą i Wspólnika.---------------------------------------------------------------------------------- 

§ 25. 

Uchwały Zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów 

z wyjątkiem uchwał wymienionych w § 24 ust. 1, lit. „ł” do „o”, które wymagają większości 

dwóch trzecich oddanych głosów.---------------------------------------------------------------------------------- 

§ 26. 

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

Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.----------------------------------------------------------- 
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VI. Gospodarka Spółki. 

§ 27. 

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów 

wieloletnich i rocznych.----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd 

Spółki i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.------------------------------------------------- 

§ 28. 

1. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.----------------------------------------------- 

2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-------------------------------- 

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany po upływie roku obrachunkowego sporządzić bilans, rachunek 

zysków i strat w terminie określonym odrębnymi przepisami oraz pisemne sprawozdanie 

z działalności Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej oraz 

udostępnia Wspólnikom. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków 

Zarządu Spółki. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.--------------------------------- 

§ 29. 

Zysk Spółki pozostały po opłaceniu podatków i innych świadczeń publicznoprawnych zostaje 

w całości przeznaczony na zasilenie kapitałów i funduszy Spółki.-------------------------------------------- 

§ 30. 

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy.-------------------------------------------------------------------- 

2. Na kapitał zapasowy Spółka przeznacza co najmniej 5 % /pięć procent/ zysku do podziału.--------- 

3. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, jeżeli przekroczy on jedną trzecią wysokości 

kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Z pozostałej części zysku Spółka tworzy kapitał rezerwowy. Wysokość kapitału rezerwowego 

oraz jego przeznaczenie określa się uchwałą zgromadzenia wspólników.------------------------------- 

§ 31. 

Środki pochodzące z amortyzacji Spółka przeznacza w całości na odtworzenie środków trwałych, 

rozwój przedsiębiorstwa Spółki i prowadzenie inwestycji.------------------------------------------------------ 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

§ 32. 

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w prasie regionalnej oraz w siedzibie spółki w miejscu 

powszechnie dostępnym.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 33. 

Koszty tego aktu ponosi gmina miejska Sanok.------------------------------------------------------------------- 

§ 34. 

Wypisy tego aktu można wydawać Burmistrzowi Miasta Sanoka i spółce w dowolnej ilości.------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 


