
TEKST JEDNOLITY 
z dnia 28 czerwca 2017 roku 
AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO 

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 

§1 
1. Przedstawiciele Gminy Miasta Wejherowa oświadczają, że w wykonaniu uchwały Rady 

Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2001 roku nr IIIk/XXXIV/363/2001 w sprawie 
przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie, 
w oparciu o przepisy art.151 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z 
dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 roku) 
zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.------------------ 

2. Podstawowym celem Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze 
użyteczności publicznej polegających na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w 
zakresie zbiorowego transportu lokalnego.------------------------------------------------------- 

 
§2 

1. Firma Spółki brzmi: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Spółka może używać nazwy skróconej: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. 
z o.o. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
§3 

1. Siedzibą Spółki jest miasto Wejherowo.--------------------------------------------------------------- 
2. Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. --------------------------------- 
3. Spółka może tworzyć filie, oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą 

oraz wchodzić w powiązania organizacyjne z innymi podmiotami, w ramach 
określonych przez obowiązujące przepisy prawa. -------------------------------------------------- 

4. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony. -------------------------------------------------------------- 
 

§4 
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:---------------------------------------------------------------- 

1. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z).-------------------------------- 
2. Działalność związana doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z).------------- 
3. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 

(62.03.Z).----------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 

i podobna działalność (63.11.Z).------------------------------------------------------------ 
5. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych (62.09.Z).------------------------------------------------------------------ 
6. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z).---------------------------------------------- 
7. Stosunki międzyludzkie (public relaction) i komunikacja (70.21.Z).---------------- 
8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania (70.22.Z).----------------------------------------------------------------------- 
9. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).------------------------------------- 

10. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
drukowanych (73.12.B).-------------------------------------------------------------------------- 
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11. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca  na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych (internet), (73.12.C).--------------------------------------------------------- 

12. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 
mediach (73.12.D).-------------------------------------------------------------------------------- 

13. Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów (83.30.Z).---- 
14. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(85.59.B).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (74.90.Z).------------------------------------------------------------------- 
16. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, 

z wyłączeniem motocykli (29.32.Z).----------------------------------------------------------- 
17. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 

(45.11.Z).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
18. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli (45.19.Z).----------------------------------------------------------- 
19. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

(45.20.Z). 
20. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli (45.31.Z).----------------------------------------------------------- 
21. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli (45.32.Z).----------------------------------------------------------- 
22. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31Z).------------------------ 
23. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 

(49.31.Z).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
24. Działalność taksówek osobowych (49.32.Z).-------------------------------------------- 
25. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B).------------- 
26. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z).---------------- 
27. Działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B).---------------------- 
28. Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C).------------------------ 
29. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z).--------- 
30. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli (77.12.Z).------------------------------------------------------------------------------- 
31. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 

gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).-------------------------------------------------- 
32. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (77.40.Z).----------------------------------------------------------- 
33. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z).----------------------------------- 

 
§5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.601.000,00 zł (siedem milionów sześćset jeden 
tysięcy złotych) i dzieli się na 7.601 (siedem tysięcy sześćset jeden) równych 
i niepodzielnych udziałów po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. ------------------------ 

2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.  ------------------------------------------------- 
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 14.000.000,00 zł (czternastu ------ 

milionów złotych), w terminie do 5 (pięciu) lat od daty zarejestrowania Spółki, nie 
stanowi zmiany umowy Spółki, a termin i zasady podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki określa każdorazowo Zgromadzenie Wspólników. ---------------------------------------- 
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4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić poprzez przeznaczenie na 
ten cel środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych, utworzonych 
z zysku Spółki lub z dotacji Gminy Miasta Wejherowo. ------------------------------------------- 

5. Dopuszcza się zgodnie z Kodeksem spółek handlowych możliwość dopłat do kapitału 
zapasowego Spółki w przypadku wystąpienia straty w prowadzonej działalności, 
a termin i zasady dopłat do kapitału zapasowego Spółki określa każdorazowo 
Zgromadzenie Wspólników.  ----------------------------------------------------------------------------- 

6. Udziały mogą być umorzone na zasadach i w trybie określonych przez Zgromadzenie 
Wspólników. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
§6 

W kapitale zakładowym Spółki Gmina Miasta Wejherowo jako jedyny wspólnik obejmuje 
wszystkie udziały o łącznej wartości 7.601.000,00 (siedem milionów sześćset jeden 
tysięcy złotych) i pokrywa je wkładami niepieniężnymi w postaci składników majątkowych 
Miejskiego Zakładu Komunikacji z siedzibą w Wejherowie, zlikwidowanego w celu 
przekształcenia i zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie  art.22 i 23 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9/1997, poz. 43 
z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o uchwałę Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 
listopada 2001 roku nr IIIk/XXXIV/363/2001 według ich stanu na dzień 20 listopada 2001 
roku, które to składniki stanowią: ---------------------------------------------------------------------------- 

1. prawa wynikające z przysługującego Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w 
Wejherowie prawa zarządu w stosunku do stanowiących własność Gminy Miasta 
Wejherowa nieruchomości położonej w Wejherowie stanowiącej działki numer 13/3 
(trzynaście przez trzy) obszaru 5883 (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) m2 
oraz numer 11/46 (jedenaście przez czterdzieści sześć) obszaru 860 (osiemset 
sześćdziesiąt) m2, objętych księgą wieczystą Kw 33395 (trzydzieści trzy tysiące 
trzysta dziewięćdziesiąt pięć) Sądu Rejonowego w Wejherowie, numer 
inwentarzowy 119 – o wartości 29.197,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto 
dziewięćdziesiąt siedem złotych) na których znajdują się: ----------------------------------- 

a. budynek wielofunkcyjny - numer inwentarzowy 95-102 – o wartości  645.850,00 zł                                                                                                    
(sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), -------------------------------- 
b.  budynek kotłowni – numer inwentarzowy 120-103 – o wartości 188.085,00 zł (sto 
osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych), --------------------------------------------- 
c. budynek hydroforni – numer inwentarzowy 131-198 – o wartości 14.141,00 zł 
(czternaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych), ---------------------------------------------------- 
d. hala obsługowo-naprawcza – numer inwentarzowy – 150-102 – o wartości 475.947,00 
zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych), ----------- 
e. wiata nad myjnią OT – numer inwentarzowy  249-101 – o wartości 22.000,00 zł 
(dwadzieścia dwa tysiące złotych), ------------------------------------------------------------------------- 
f. separator olejów i benzyn – numer inwentarzowy 133-223 – o wartości 6.242,00 zł 
(sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote), -------------------------------------------------------- 
g. sieć przeciwpożarowa – numer inwentarzowy  134-235 – o wartości 2.698,00 zł (dwa 
tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), ------------------------------------------------------ 
h. myjnia autobusowa płyta – numer inwentarzowy 135-299 – o wartości 38.950,00 zł 
(trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), ---------------------------------------- 
i. ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej – numer inwentarzowy 136-298 – o wartości 1.368,00 
zł (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt osiem złotych), -------------------------------------------------- 
j. ogrodzenie z elementów żelbetowych – numer inwentarzowy 137-298 – o wartości 
5.415,00 zł (pięć tysięcy czterysta piętnaście złotych), ------------------------------------------------ 
k. studnia głębinowa – numer inwentarzowy 138-255 – o wartości 665,00 zł (sześćset 
sześćdziesiąt pięć złotych), ----------------------------------------------------------------------------------- 
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l. oświetlenie zewnętrzne – numer inwentarzowy 144-261 – o wartości 13.300,00 zł 
(trzynaście tysięcy trzysta złotych), ------------------------------------------------------------------------- 
ł. plac o nawierzchni z trylinki – numer inwentarzowy 145-243 – o wartości 7.448,00 zł 
(siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych), ------------------------------------------------ 
m. plac z płyt betonowych – numer inwentarzowy 146-243 – o wartości 13.433,00 zł 
(trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote), ---------------------------------------------------- 
n. chodnik z płyt chodnikowych – numer inwentarzowy 147-243 – o wartości 152,00 zł (sto 
pięćdziesiąt dwa złote).----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. środki trwałe obejmujące: ------------------------------------------------------------------------- 
2.1  kocioł olejowy PARAMAT – numer inwentarzowy – 121-300 – o wartości 38.000,00 zł 
(trzydzieści osiem tysięcy złotych), ------------------------------------------------------------------------- 
2.2. palnik olejowy – numer inwentarzowy 122-300 – o wartości 7.600,00 zł (siedem 
tysięcy sześćset złotych), -------------------------------------------------------------------------------------- 
2.3. tokarka uniwersalna – numer inwentarzowy 60-400 – o wartości 1.018,00 zł (jeden 
tysiąc osiemnaście złotych), ---------------------------------------------------------------------------------- 
2.4. migomat – numer inwentarzowy 83-484 – o wartości 602,00 zł (sześćset dwa złote), -- 
2.5. pompa głębinowa GBA 1,0 – numer inwentarzowy 93-441 – o wartości 2.189,00 zł 

(dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych), --------------------------------------------- 
2.6. wentylator – numer inwentarzowy 100-446 – o wartości 237,00 zł (dwieście 

trzydzieści siedem złotych), -------------------------------------------------------------------------- 
2.7. wentylator – numer inwentarzowy 101-446 – o wartości 237,00 zł (dwieście 

trzydzieści siedem złotych), -------------------------------------------------------------------------- 
2.8. wentylator – numer inwentarzowy 102-446 – o wartości 237,00 zł (dwieście 

trzydzieści siedem złotych), -------------------------------------------------------------------------- 
2.9. wentylator – numer inwentarzowy 103-446 – o wartości 237,00 zł (dwieście 

trzydzieści siedem złotych), -------------------------------------------------------------------------- 
2.10. wentylator – numer inwentarzowy 104-446 – o wartości 237,00 zł (dwieście 

trzydzieści siedem złotych), -------------------------------------------------------------------------- 
2.11. wentylator – numer inwentarzowy 105-446 – o wartości 237,00 zł (dwieście 

trzydzieści siedem złotych), -------------------------------------------------------------------------- 
2.12. wentylator – numer inwentarzowy 106-446 – o wartości 237,00 zł (dwieście 

trzydzieści siedem złotych), -------------------------------------------------------------------------- 
2.13. wentylator – numer inwentarzowy 107-446 – o wartości 464,00 zł (czterysta 

sześćdziesiąt cztery złote), --------------------------------------------------------------------------- 
2.14. stanowisko spawalnicze – numer inwentarzowy 108-484 – o wartości 4.138,00 zł 

(cztery tysiące sto trzydzieści osiem złotych), --------------------------------------------------- 
2.15. urządzenie SANIVITE – numer inwentarzowy 116-442 – o wartości 956,00 zł 

(dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych), --------------------------------------------------------- 
2.16. pompa skrzydełkowa – numer inwentarzowy 117-440 – o wartości 82,00 zł 

(osiemdziesiąt dwa złote), ---------------------------------------------------------------------------- 
2.17. elektryczny podgrzewacz – numer inwentarzowy 118-469 – o wartości 237,00 zł 

(dwieście trzydzieści siedem złotych), ------------------------------------------------------------ 
2.18. naczynie wzbiorcze – numer inwentarzowy 124-469 – o wartości 2.368,00 zł (dwa 

tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych), ---------------------------------------------------- 
2.19. pompa typ VPS25 – numer inwentarzowy 125-441 – o wartości 164,00 zł (sto 

sześćdziesiąt cztery złote), --------------------------------------------------------------------------- 
2.20. pompa typ VPS 25 – numer inwentarzowy 126-441 – o wartości 387,00 zł (trzysta 

osiemdziesiąt siedem złotych), ---------------------------------------------------------------------- 
2.21. pompa typ VPS 32 – numer inwentarzowy 127-441 – o wartości 496,00 zł (czterysta 

dziewięćdziesiąt sześć złotych), -------------------------------------------------------------------- 
2.22. pompa typ VPS 32 – numer inwentarzowy 128-441 – o wartości 496,00 zł (czterysta 

dziewięćdziesiąt sześć złotych), -------------------------------------------------------------------- 
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2.23. pompa zatapialna – numer inwentarzowy 129-440 – o wartości 341,00 zł (trzysta 
czterdzieści jeden złotych), -------------------------------------------------------------------------- 

2.24. wentylator dachowy – numer inwentarzowy 152-446 – o wartości  198,00 zł (sto 
dziewięćdziesiąt osiem złotych), -------------------------------------------------------------------- 

2.25. wentylator dachowy – numer inwentarzowy 153-446 – o wartości  228,00 zł 
(dwieście dwadzieścia osiem złotych), ------------------------------------------------------------ 

2.26. wentylator dachowy – numer inwentarzowy 154-446 – o wartości  108,00 zł (sto 
osiem złotych), ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.27. wentylator dachowy – numer inwentarzowy 155-446 – o wartości  108,00 zł (sto 
osiem złotych), ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.28. wentylator dachowy – numer inwentarzowy 156-446 – o wartości  212,00 zł 
(dwieście dwanaście złotych), ----------------------------------------------------------------------- 

2.29. wentylator dachowy – numer inwentarzowy 157-446 – o wartości  212,00 zł 
(dwieście dwanaście złotych), ----------------------------------------------------------------------- 

2.30. zespół komputerowy – numer inwentarzowy 159-491 – o wartości 880,00 zł 
(osiemset osiemdziesiąt złotych), ------------------------------------------------------------------ 

2.31. zespół komputerowy – numer inwentarzowy 160-491 – o wartości 786,00 zł 
(siedemset osiemdziesiąt sześć złotych), -------------------------------------------------------- 

2.32. zespół komputerowy – numer inwentarzowy 161-491 – o wartości 496,00 zł 
(czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), ------------------------------------------------------ 

2.33. zespół komputerowy – numer inwentarzowy 162-491 – o wartości 588,00 zł (pięćset 
osiemdziesiąt osiem złotych), ----------------------------------------------------------------------- 

2.34. zespół komputerowy – numer inwentarzowy 163-491 – o wartości 588,00 zł (pięćset 
osiemdziesiąt osiem złotych), ----------------------------------------------------------------------- 

2.35. zespół komputerowy – numer inwentarzowy 174-491 – o wartości 480,00 zł 
(czterysta osiemdziesiąt złotych), ------------------------------------------------------------------ 

2.36. zespół komputerowy – numer inwentarzowy 190-491 – o wartości 388,00 zł (trzysta 
osiemdziesiąt osiem złotych), ----------------------------------------------------------------------- 

2.37. zespół komputerowy – numer inwentarzowy 192-491 – o wartości 646,00 zł 
(sześćset czterdzieści sześć złotych), ------------------------------------------------------------- 

2.38. zespół komputerowy – numer inwentarzowy 218-491 – o wartości 2555,00 zł (dwa 
tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych), -------------------------------------------------------- 

2.39. notebook-laptaop – numer inwentarzowy 219-491 – o wartości 2.439,00 zł (dwa 
tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych), ------------------------------------------------- 

2.40. sprężarka śrubowa z kompresorem – numer inwentarzowy 233-444 – o wartości 
29.755,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych), ---- 

2.41. nagrywarka CD przenośna – numer inwentarzowy 234-491 – o wartości 616,00 zł 
(sześćset szesnaście złotych), ---------------------------------------------------------------------- 

2.42. zespół komputerowy – numer inwentarzowy 248-491 – o wartości 7.274,00 zł 
(siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote), --------------------------------------- 

2.43. zestaw ściągacza – numer inwentarzowy 252 – o wartości 7.200,00 zł (siedem 
tysięcy dwieście złotych), ----------------------------------------------------------------------------- 

2.44. urządzenie transformatorowe – numer inwentarzowy – 73-628 – o wartości  
2.071,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt jeden złotych), ------------------------------------- 

2.45. centrala telefoniczna – numer inwentarzowy 92-626 – o wartości 2.005,00 zł (dwa 
tysiące pięć złotych), ----------------------------------------------------------------------------------- 

2.46. rozdzielnica elektryczna – numer inwentarzowy 96-610 – o wartości 8.265,00 zł 
(osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych), ------------------------------------------ 

2.47. rozdzielnica elektryczna – numer inwentarzowy 97-610 – o wartości 3.734,00 zł 
(trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery złote), ----------------------------------------------- 

2.48. rozdzielnica elektryczna – numer inwentarzowy 98-610 – o wartości 2.404,00 zł 
(dwa tysiące czterysta cztery złote), --------------------------------------------------------------- 
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2.49. rozdzielnica elektryczna – numer inwentarzowy 99-610 – o wartości 2.404,00 zł 
(dwa tysiące czterysta cztery złote), --------------------------------------------------------------- 

2.50. ogrzewacz wentylatorowy – numer inwentarzowy 109-652 – o wartości  795,00 zł 
(siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych), ------------------------------------------------------- 

2.51. ogrzewacz wentylatorowy – numer inwentarzowy 110-652 – o wartości  795,00 zł 
(siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych), ------------------------------------------------------- 

2.52. ogrzewacz wentylatorowy – numer inwentarzowy 111-652 – o wartości  795,00 zł 
(siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych), ------------------------------------------------------- 

2.53. ogrzewacz wentylatorowy – numer inwentarzowy 112-652 – o wartości  795,00 zł 
(siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych), ------------------------------------------------------- 

2.54. ogrzewacz wentylatorowy – numer inwentarzowy 113-652 – o wartości  795,00 zł 
(siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych), ------------------------------------------------------- 

2.55. ogrzewacz wentylatorowy – numer inwentarzowy 114-652 – o wartości  795,00 zł 
(siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych), ------------------------------------------------------- 

2.56. ogrzewacz wentylatorowy – numer inwentarzowy 115-652 – o wartości  795,00 zł 
(siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych), ------------------------------------------------------- 

2.57. stacja uzdatniania wody – numer inwentarzowy 123-654 – o wartości  2.324,00 zł 
(dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote), ------------------------------------------------- 

2.58. bateria zbiorników B.Z. – numer inwentarzowy 130-603 – o wartości 9.367,00 zł 
(dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych), ------------------------------------- 

2.59. centrala grzewczo went. – numer inwentarzowy 151-653 – o wartości 10.336,00 zł 
(dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych), ------------------------------------------- 

2.60. wyświetlacz autobusowy – numer inwentarzowy 191-662 – o wartości 5.140,00 zł 
(pięć tysięcy sto czterdzieści złotych), ------------------------------------------------------------ 

2.61. wyświetlacz autobusowy – numer inwentarzowy 206-662 – o wartości 6.714,00 zł 
(sześć tysięcy siedemset czternaście złotych), ------------------------------------------------- 

2.62. wyświetlacz autobusowy – numer inwentarzowy 207-662 – o wartości 6.714,00 zł 
(sześć tysięcy siedemset czternaście złotych), ------------------------------------------------- 

2.63. tablica mobitec-tył – numer inwentarzowy 208-662 – o wartości 2.340,00 zł (dwa 
tysiące trzysta czterdzieści złotych), --------------------------------------------------------------- 

2.64. tablica mobitec-tył – numer inwentarzowy 209-662 – o wartości 2.340,00 zł (dwa 
tysiące trzysta czterdzieści złotych), --------------------------------------------------------------- 

2.65. tablica mobitec-tył – numer inwentarzowy 210-662 – o wartości 2.340,00 zł (dwa 
tysiące trzysta czterdzieści złotych), --------------------------------------------------------------- 

2.66. tablica mobitec-bok – numer inwentarzowy 211-662 – o wartości 5.640,00 zł (pięć 
tysięcy sześćset czterdzieści złotych), ------------------------------------------------------------ 

2.67. tablica mobitec-bok – numer inwentarzowy 212-662 – o wartości 5.640,00 zł (pięć 
tysięcy sześćset czterdzieści złotych), ------------------------------------------------------------ 

2.68. tablica mobitec-bok – numer inwentarzowy 213-662 – o wartości 5.640,00 zł (pięć 
tysięcy sześćset czterdzieści złotych), ------------------------------------------------------------ 

2.69. podnośnik pneumatyczny – numer inwentarzowy 214-641 – o wartości  4.080,00 zł 
(cztery tysiące osiemdziesiąt złotych), ------------------------------------------------------------ 

2.70. myjka wap sc 720 – numer inwentarzowy 232-659 – o wartości 6.408,00 zł (sześć 
tysięcy czterysta osiem złotych), ------------------------------------------------------------------- 

2.71. myjnia autobusowa ot13 – numer inwentarzowy 244-659 – o wartości  11.733,00 zł 
(jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote), ----------------------------------------- 

2.72. urządzenie obiegu zamkniętego wody – numer inwentarzowy 245-658 – o wartości 
13.086,00 zł (trzynaście tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych), ----------------------------- 

2.73. system obserwacyjny – numer inwentarzowy 247-629 – o wartości 7.011,00 zł 
(siedem tysięcy jedenaście złotych), -------------------------------------------------------------- 

2.74. podnośnik widłowy typ C – numer inwentarzowy 57-762 – o wartości  2.727,00 zł 
(dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych), --------------------------------------- 
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2.75. samochód ciężarowy CITROEN C-15 – numer inwentarzowy 168-742 – o wartości  
11.745,00 zł (jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych), ------------------ 

2.76. dźwignik/podnośnikDKH – numer inwentarzowy 181-763 – o wartości 2.594,00 zł 
(dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote), ------------------------------------------- 

2.77. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  002-744 – o wartości  5.828,00 zł 
(pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych), ------------------------------------------- 

2.78. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  003-744 – o wartości  5.828,00 zł 
(pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych), ------------------------------------------- 

2.79. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  005-744 – o wartości  11.331,00 zł 
(jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych), ---------------------------------------- 

2.80. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  008-744 – o wartości  11.331,00 zł 
(jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych), ---------------------------------------- 

2.81. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  009-744 – o wartości  15.540,00 zł 
(piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych), ----------------------------------------------- 

2.82. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  010-744 – o wartości  15.540,00 zł 
(piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych), ----------------------------------------------- 

2.83. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  011-744 – o wartości  11.331,00 zł 
(jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych), ---------------------------------------- 

2.84. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  014-744 – o wartości  11.331,00 zł 
(jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych), ---------------------------------------- 

2.85. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  015-744 – o wartości  15.540,00 zł 
(piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych), ----------------------------------------------- 

2.86. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  016-744 – o wartości  11.331,00 zł 
(jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych), ---------------------------------------- 

2.87. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  017-744 – o wartości  15.540,00 zł 
(piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych), ----------------------------------------------- 

2.88. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  018-744 – o wartości  11.331,00 zł 
(jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych), ---------------------------------------- 

2.89. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  019-744 – o wartości  19.425,00 zł 
(dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych), ------------------------------- 

2.90. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  020-744 – o wartości  15.540,00 zł 
(piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych), ----------------------------------------------- 

2.91. autobus JELCZ M-11 – numer inwentarzowy  023-744 – o wartości  3.238,00 zł 
(trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych), ---------------------------------------------- 

2.92. autobus N4016 – numer inwentarzowy 176-744/402 – o wartości 519.555,00 zł 
(pięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych), ------------------------ 

2.93. autobus N4016 – numer inwentarzowy 177-744/401 – o wartości 519.555,00 zł 
(pięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych), ------------------------ 

2.94. autobus K4016 – numer inwentarzowy 196-744/403 – o wartości 566.001,00 zł 
(pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych), ------------------------------------------ 

2.95. autobus K4016 – numer inwentarzowy 197-744/404 – o wartości 566.001,00 zł 
(pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych), ------------------------------------------ 

2.96. autobus K4016 – numer inwentarzowy 198-744/405 – o wartości 566.001,00 zł 
(pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych), ------------------------------------------ 

2.97. autobus K4016 – numer inwentarzowy 199-744/406 – o wartości 566.001,00 zł 
(pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych), ------------------------------------------ 

2.98. autobus K4016 – numer inwentarzowy 200-744/407 – o wartości 566.001,00 zł 
(pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych), ------------------------------------------ 

2.99. autobus K4016 – numer inwentarzowy 201-744/408 – o wartości 566.001,00 zł 
(pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych), ------------------------------------------ 

2.100. autobus K4016 – numer inwentarzowy 202-744/409 – o wartości 566.001,00 zł 
(pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych), ------------------------------------------ 
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2.101. autobus K4016 – numer inwentarzowy 203-744/410 – o wartości 594.995,00 zł 
(pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), - 

2.102. autobus SOLARIS URBINO – numer inwentarzowy 243-744/811 – o wartości 
635.000,00 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych), ----------------------------------- 

2.103. autobus SOLARIS URBINO – numer inwentarzowy 250-744/812 – o wartości 
647.00,00 zł (sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych), ------------------------------- 

2.104. kserokopiarka TOSHIBA – numer inwentarzowy 246-803 – o wartości 4.361,00 zł 
(cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych), ------------------------------------------ 

2.105. kserokopiarka CANON – numer inwentarzowy 63-803 – o wartości  488,00 zł 
(czterysta osiemdziesiąt osiem złotych), --------------------------------------------------------- 

2.106. klucz udarowy – numer inwentarzowy 170-800 – o wartości 1.377,00 zł (jeden 
tysiąc trzysta siedemdziesiąt siedem złotych), -------------------------------------------------- 

2.107. klucz dynamometryczny – numer inwentarzowy 215-800 – o wartości 2.160,00 zł 
(dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych), ---------------------------------------------------------- 

2.108. odkurzacz przemysłowy – numer inwentarzowy 216-800 – o wartości 4 624,00 zł 
(cztery tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote), ------------------------------------------- 

2.109. agregat piorący – numer inwentarzowy 217-800 – o wartości 3.240,00 zł (trzy 
tysiące dwieście czterdzieści złotych), ------------------------------------------------------------ 

2.110. wiata ŻARNOWIEC 1063– numer inwentarzowy 26-806 – o wartości 404,00 zł 
(czterysta cztery złote), ------------------------------------------------------------------------------- 

2.111. wiata ŻARNOWIEC 1053– numer inwentarzowy 28-806 – o wartości 404,00 zł 
(czterysta cztery złote), ------------------------------------------------------------------------------- 

2.112. wiata ŻARNOWIEC 1081– numer inwentarzowy 30-806 – o wartości 404,00 zł 
(czterysta cztery złote), ------------------------------------------------------------------------------- 

2.113. wiata ŻARNOWIEC 1083– numer inwentarzowy 35-806 – o wartości 404,00 zł 
(czterysta cztery złote), ------------------------------------------------------------------------------- 

2.114. wiata przystankowa TAGO – numer inwentarzowy 79-806 – o wartości 1.172,00 zł 
(jeden tysiąc sto siedemdziesiąt dwa złote), ---------------------------------------------------- 

2.115. wiata przystankowa TAGO – numer inwentarzowy 84-806 – o wartości 1.583,00 zł 
(jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy złote), ------------------------------------------------- 

2.116. wiata przystankowa TAGO – numer inwentarzowy 148-806 – o wartości 2.892,00 zł 
(dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote), ------------------------------------------- 

2.117. wiata przystankowa TAGO – numer inwentarzowy 149-806 – o wartości 2.892,00 zł 
(dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote), ------------------------------------------- 

2.118. wiata przystankowa TAGO – numer inwentarzowy 158-806 – o wartości 2.892,00 zł 
(dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote), ------------------------------------------- 

2.119. wiata przystankowa TAGO – numer inwentarzowy 171-806 – o wartości 3.085,00 zł 
(trzy tysiące osiemdziesiąt pięć złotych), --------------------------------------------------------- 

2.120. wiata przystankowa TAGO – numer inwentarzowy 172-806 – o wartości 3.085,00 zł 
(trzy tysiące osiemdziesiąt pięć złotych), --------------------------------------------------------- 

2.121. wiata przystankowa TAGO – numer inwentarzowy 173-806 – o wartości 3.085,00 zł 
(trzy tysiące osiemdziesiąt pięć złotych), --------------------------------------------------------- 

2.122. wiata przystankowa TAGO – numer inwentarzowy 175-806 – o wartości 3.085,00 zł 
(trzy tysiące osiemdziesiąt pięć złotych), --------------------------------------------------------- 

2.123. wiata przystankowa TAGO – numer inwentarzowy 179-806 – o wartości 3.264,00 zł 
(trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote), --------------------------------------------- 

2.124. wiata przystankowa TAGO – numer inwentarzowy 180-806 – o wartości 2.598,00 zł 
(dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), ---------------------------------------- 

2.125. wiata przystankowa TAGO – numer inwentarzowy 204-806 – o wartości 3.680,00 zł 
(trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych), --------------------------------------------------- 

2.126. wiata przystankowa TAGO – numer inwentarzowy 205-806 – o wartości 4.299,00 zł 
(cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), -------------------------------- 
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2.127. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 182-806 – o wartości 8.124,00 zł 
(osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote), --------------------------------------------------- 

2.128. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 183-806 – o wartości 8.124,00 zł 
(osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote), --------------------------------------------------- 

2.129. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 184-806 – o wartości 8.124,00 zł 
(osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote), --------------------------------------------------- 

2.130. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 185-806 – o wartości 8.124,00 zł 
(osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote), --------------------------------------------------- 

2.131. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 186-806 – o wartości 8.124,00 zł 
(osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote), --------------------------------------------------- 

2.132. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 187-806 – o wartości 8.124,00 zł 
(osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote), --------------------------------------------------- 

2.133. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 188-806 – o wartości 8.124,00 zł 
(osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote), --------------------------------------------------- 

2.134. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 189-806 – o wartości 8.124,00 zł 
(osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote), --------------------------------------------------- 

2.135. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 220-806 – o wartości 8.424,00 zł 
(osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote), ------------------------------------------- 

2.136. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 221-806 – o wartości 10.368,00 zł 
(dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych), --------------------------------------- 

2.137. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 222-806 – o wartości 9.558,00 zł 
(dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), ---------------------------------------- 

2.138. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 223-806 – o wartości 9.558,00 zł 
(dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), ---------------------------------------- 

2.139. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 224-806 – o wartości 9.558,00 zł 
(dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), ---------------------------------------- 

2.140. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 225-806 – o wartości 9.558,00 zł 
(dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), ---------------------------------------- 

2.141. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 226-806 – o wartości 9.558,00 zł 
(dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), ---------------------------------------- 

2.142. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 227-806 – o wartości 9.558,00 zł 
(dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), ---------------------------------------- 

2.143. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 228-806 – o wartości 9.558,00 zł 
(dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), ---------------------------------------- 

2.144. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 229-806 – o wartości 9.558,00 zł 
(dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), ---------------------------------------- 

2.145. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 230-806 – o wartości 9.558,00 zł 
(dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), ---------------------------------------- 

2.146. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 231-806 – o wartości 9.558,00 zł 
(dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), ---------------------------------------- 

2.147. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 235-806 – o wartości 7.268,00 zł 
(siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych), -------------------------------------- 

2.148. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 236-806 – o wartości 7.268,00 zł 
(siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych), -------------------------------------- 

2.149. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 237-806 – o wartości 8.550,00 zł 
(osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), ---------------------------------------------------- 

2.150. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 238-806 – o wartości 7.268,00 zł 
(siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych), -------------------------------------- 

2.151. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 239-806 – o wartości 8.978,00 zł 
(osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych), --------------------------------- 

2.152. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 240-806 – o wartości 9.234,00 zł 
(dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote), ------------------------------------------- 
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2.153. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 241-806 – o wartości 8.550,00 zł 
(osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), ---------------------------------------------------- 

2.154. wiata przystankowa MK – numer inwentarzowy 242-806 – o wartości 8.978,00 zł 
(osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych), --------------------------------- 

2.155. wiata przystankowa TAGO – numer inwentarzowy 251-806 – o wartości  3.960,00 zł 
(trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych). ----------------------------------------------- 

3. wartości niematerialne (prawne) to jest: ---------------------------------------------------------- 
3.1. program komputerowy – numer inwentarzowy 165 – o wartości 999,00 zł (dziewięćset 
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), ------------------------------------------------------------------------- 
3.2. program komputerowy – numer inwentarzowy 193 – o wartości  900,00 zł (dziewięćset 
złotych), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.3 program komputerowy – numer inwentarzowy 194 – o wartości 2063,00 zł (dwa 
tysiące sześćdziesiąt trzy złote), ----------------------------------------------------------------------------- 
3.4. program komputerowy – numer inwentarzowy 195 – o wartości  1.813,00 zł (jeden 
tysiąc osiemset trzynaście złotych). ------------------------------------------------------------------------ 
 

§7 
1. Zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, 

podjętej zwykłą większością głosów. ------------------------------------------------------------------- 
2. Zezwolenie na zbycie udziałów na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników 

wydaje, w formie pisemnej, Zarząd. -------------------------------------------------------------------- 
3. Wspólnicy Spółki posiadają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych 

do zbycia, z uwzględnieniem zapisów § 18. --------------------------------------------------------- 
 

§8 
 
Wspólnicy zobowiązują się do dopłat w wysokości nie przekraczającej dwukrotności 
wartości posiadanych przez nich udziałów, przy czym termin, wysokość i zasady 
umorzenia oraz zwrotu dopłat określa każdorazowo Zgromadzenie Wspólników. ------------- 
 

§9 
1. W zyskach i stratach Spółki Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do liczby 

posiadanych udziałów. ------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Zgromadzenie Wspólników decyduje uchwałą o sposobie podziału zysku Spółki, 

w szczególności o przeznaczeniu go w całości lub części na wypłaty dla wspólników, 
kapitał zapasowy oraz inne fundusze i kapitały tworzone w Spółce. --------------------------- 

3. Zgromadzenie Wspólników określa dzień, według którego ustala się listę wspólników 
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. ----------------------------------------------- 

 
§10 

1. Władzami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. --------------------------------------- 
2. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników w Spółce działa Rada Nadzorcza. --------- 
 

§11 
1. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos. ------------------------ 
2. Na Zgromadzeniu Wspólników uchwały zapadają zwykłą większością głosów 

w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią 
inaczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał gdy obecni 
są na nim Wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego. ---------- 

 
§12 
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1. Zgromadzenia Wspólników zwoływane są w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. --- 
2. Przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników są wszystkie sprawy oddane do jego 

kompetencji przez Kodeks spółek handlowych i akt założycielski Spółki, a także inne 
sprawy wniesione pod obrady przez Zarząd lub Wspólników. ----------------------------------- 

 
§13 

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub większej ilości członków, powoływanych - na 
trzy letnią kadencję - i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -------------------- 

2. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady uchwalony przez ------------- 
Zgromadzenie Wspólników.------------------------------------------------------------------------------- 

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych przy 
obecności co najmniej połowy jej członków. --------------------------------------------------------- 

4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego.-------- 

 
§14 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich 
dziedzinach jej działalności. ------------------------------------------------------------------------------ 

2. Prawo kontroli spraw Spółki przez Wspólników jest wyłączone. -------------------------------- 
3. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników zajmować 

się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako członek 
władz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
§15 

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków powoływanych – na 
pięcioletnią kadencję – i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki. ---------------------- 

2. W przypadku, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, sposób jego pracy określa Regulamin 
Zarządu ustalony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. ------------------------------------------ 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, który jest 
jednocześnie Dyrektorem Zakładu, a w przypadku jego nieobecności członek Zarządu 
upoważniony przez Dyrektora Zakładu. W przypadku równej ilości głosów w trakcie 
głosowania na posiedzeniu, Prezesowi Zarządu służy prawo głosu rozstrzygającego. --- 

4. Prezes Zarządu ma prawo do określania zakresu kompetencji rzeczowej pozostałych 
członków Zarządu oraz może wydawać im wiążące polecenia co do sposobu 
prowadzenia spraw Spółki w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i Umowy spółki. ------------------ 

5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla pozostałych 
władz Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ---------------------------- 
7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. ------------------ 
 

§16 
1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. ----------------------------------------- 
2. Prawa reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec 

osób trzecich. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest 

Prezes Zarządu Dyrektor Zakładu samodzielnie lub dwóch innych członków 
Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -------------------------------- 

 
§17 
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1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się 
interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako 
Wspólnik jawny lub członek władz. --------------------------------------------------------------------- 

2. Zarząd podlega dodatkowo ograniczeniom wynikającym z kompetencji Rady 
Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Wspólnicy zatrudnieni w Spółce nie mogą, bez zgody Zarządu wyrażonej na piśmie, 
zajmować się interesami firm prowadzących konkurencyjną działalność gospodarczą, 
świadczyć pracy na ich rzecz ani uczestniczyć w charakterze członków Zarządu lub 
Rady Nadzorczej w tych firmach. ----------------------------------------------------------------------- 

 
§18 

1. Pracownikom Spółki, którzy przed rozpoczęciem zatrudnienia w Spółce byli zatrudnieni 
w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Wejherowie, przysługuje prawo odpłatnego 
nabycia po cenie nominalnej nie więcej niż 10%(dziesięciu procent) ogólnej liczby 
udziałów należących do Gminy Miasta Wejherowo. ----------------------------------------------- 

2. Udostępnienie udziałów w Spółce, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, 
następuje w okresie jednego roku od dnia zaproponowania objęcia udziałów przez 
osoby inne niż Gmina Miasto Wejherowo. ------------------------------------------------------------ 

3. Regulamin określający zasady sprzedaży udziałów ustala Zarząd Spółki. Regulamin 
wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. --------------------------------------- 

 
§19 

Zarząd upoważniony jest do samodzielnego rozporządzania prawem lub zaciągania 
zobowiązań do świadczenia w imieniu Spółki do wysokości dwukrotności kapitału 
zakładowego Spółki. Powyżej tej wartości konieczna jest uchwała Zgromadzenia 
Wspólników. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
§20 

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. ----------------------------------------------- 
 

§21 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------------------------- 

 
 

 


