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Repertorium A Nr 5644/2012

WYP$S

68031603694, zarnieszkaly: 98-220 Zduriska Wola, Tymienice 67

2/ wIToLD JAKUB OLESZCZYK, uzywajqcy zwykle imienia,,witold", syn Eugeniusza
i Krystyny, dow6d osobisty AMG 632087 zdatqwaznoSci l1 wrzeSnia20lT roku, PESEL
630727A3n 1, zamieszkaly: 98-220 Zdunska Wola, ul.Wieniawskiego I m.4.-----

3/ ANNA KROLIKOWSKA, c6rka J6zefa i Zdzislawy, dow6d osobisty ANE 261569 z
dat4waZnoSci 12 listopada 2017 roku, PESEL 57072209507, zamieszkala:98-220 Zdunska

Wola, ul. Solskiego 4 m.22 - jako Skarbnik Powiatu Zduriskowolskiego, powolana na
mocy uchwaly Rady Powiatu Zduriskowolskiego z drua 15 stycznia 1999 roku, w III/28/99.

Stawaj4cy Wojciech Rychlik oraz Witold Oleszczyk o6wiadczyli, 2e przy niniejszym

akcie dziaLaja w imieniu i na rzecz Powiatu Zduriskowolskiego, jako odpowiednio Starosta

i Wicestarosta, stosownie do uchwaly nr Il7ll0 Rady Powiatu Zduriskowolskiego z dnia I
grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Zduriskowolskiego, uchwaly nr I/9/10 Rady

Powiatu Zduriskowolskiego z dnia I grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty

Zduriskowolskiego, uchwaly w Xl78ll1 Rady Powiatu Zduriskowolskiego z dnia I0

listopada 20Il r. w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Zduriskiej Woli

oraz uchwaly nr MI46/12 Zarzqdv Powiatu Zduriskowolskiego z dnia 3 grudnia 2012 r.,

moc4 kt6rej Zarzqd Powiatu Zdurlskowolskiego upowaznil Pana Wojciecha Rychlika -

Starostg Zduriskowolskiego i Pana Witolda Oleszczyka - WicestarostE Zduriskowolskiego,

do podpisania aktu przeksztalcenia Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki

Zdrowotnej w Zduriskiej Woli w sp6lkq kapitalow4 przy kontrasygnacie Pani Anny

Kr6likowskiej Skarbnika Powiatu Zduriskowolskiego.----
'  .a

.' i'. ',, - .l*,t.: *"-":

ustalilem na podstawie okazanych dowod.6w..'osiiprgfyih

AKTNOTARIALNY

Dnia czwartego grudnia dwa tysiqce dwunastego roku (04.12.2012r.) przede mn4
Konradem Widziszewskim - notariuszem w tr-odzi, w mojej Kancelarii Notarialnej w tr.odzi
przy uL Piotrkowskiej 76, stawili sig: --------

l/ WOJCIECH MAREK RYCHLIK, uzywaj4cy zwykle imienia ,,Wojciech"
Heleny, dow6d osobisty ANE 862674 z datq wazno$ci 12 listopada 2017

Tozsamo56 stawaj4cych
powolanych przy nazwiskach.

, syn J6zefa i
roku, PESEL



AKT PRZEKS 7'T A\'CF'NIA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
Z AIET' ADU OPIEIil ZDROW O TNE J

w SpOL Kry, |OGRANIC2ONA 9DP9ryIEDZIALNSSCIA

Art. L

Zarzqd,powiatu, dzialajqcy w imieniu i na rzecz Powiatu Zduriskowolskiego, na podstawie

u.,t.75 pkt 2 w zrviqzku z art.69 ustawy z dnia 15 kwietnia2}ll r. o dzialalnoSci leczniczei,

(Dz. U. Nr 112, poz.654 ze zm.) oSwiadcza, 2e przekszlalca samodzielny publiczny zal<ladt,

opieki zdrowotnej dzialajqcy pod firm4 Samodzielny Publiczny Zesp6L Opieki Zdrowotnej, z

siedzib4 w Zduriskiej Woli, wpisany do rejestru stowarzyszef, innych organizacji

spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaklad6w opieki

zdrowotnej Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem 0000051603, prowadzonego;

przez Sqd Rejonowy dla tr odzi-Sr6dmieScia w tr-odzi, )O( Wydzial Krajowego Rejestru

S4dowego, w sp6lkq z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4 kt6ra bqdzie dziala(, pod firmQ

Zduriskowolski Szpital powiatowy sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnoSci4 nranQ dalej

,,Sp61k4", kt6rej jedynym wsp6lnikiem jest Powiat Zduriskowolski z dniem

pr zeksztalceni a. - - - - - - -

Art.2

1. Bilans zamkniEcia samodzielnego publicmego zespolu:opieki zdrowotnej staje siE bilansem

otwarcia Sp6lki, przy czym kapital wlasny jest r6wny sumie funduszu zalozycielskiegoj

funduszu zakladu, funduszu z alcrualizacji wyceny i niepodzielonego wyniku finansowego zq

okres dzialalnoSci zakladu przed przeksrtalceniem, z uwzglgdnieniem korekty wartoSci

wynikaj4cej z przeszacowania do wartoSci rynkowej nieruchomo$ci, jezeli sq przekazywane

na wlasno66 Sp6tce oraz korekty nieumorzonej czEfci wartoSci nieruchomo$ci, kt6re nie

podlegajq prr-ekazanru do Sp6lki oraz z uwzglEdnieniem kwoty zobowi4Tari w przypadku ich

przejEcia przez podmiot tworz4cy w trybie art.72 ustawy z dl1ua 15 kwietnia}}ll r' o

dzi alalno li c i Ie czniczei

2. W kapitale wlasnym Sp6lki ustalony kapital zakladowy stanowi 12.000.000,00 zl (slownie:

dwanascie milion6w zlotych) zlotych, zaS pozostala czg36 kapitalu wlasnego stanowi kapital

zapasowy Sp6lki.--- --------------

3.Zgromadzenie Wsp6lnik6w Sp6lki zatwierdzi sprawozdanie finansowe samodzielnego

publicznego zespolu opieki zdrowotnej oraz podejmie decyzjE w sprawie podzialu zysku netto

albo okreslenia sposobu pokrycia straty netto, za okres poptzedzai4cy przeksztalcenie w

Sp6tkq oraz za ostatni rok obrotowy, dla kt6rego sprawozdanie finansowe nie zostalo

zatwierdzone. ---- -----

4. Istniej4ce w samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej, o kt6rym mowa w art'

l, fundusze specjalne wedlug bilansu zamkniEcia zakladu zachowujq dotvchczasow!
' t

przeznaczenie.-------- ---';--,;.'-.'":':'Si, ::--------- i
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$2
1. Siedzibq Sp6lki jest miasto Zduriska Wola.----

2. Sp6lka prowadzi dzialalnoSd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granlcaml.-

3. Sp6lka mo2e otwierai i prowadzi| oddzialy, zaklady, biura, przedstawicielstwa oraz
inne jednostki, a tak2e moile uczestniczy6 w innych sp6lkach i przedsiEwziEciach na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeleniem przepis6w powszechnie
obowi4puj4cych.

$3
Sp6lka powstala w wyniku przeksztalcenia samodzielnego publicznego zakladu opieki
zdrowotnej pod firmE Samodzielny Publiczny Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Zdunskiej
Woli

Sp6lka zostala utworzona rLa czas nieozraczony.

$s
Do Sp6lki stosuje sig przepisy ustawy z dnra 15 kwietni a 20Il r. o dzialalnoSci
leczniczej, ustawy z dnia 15 wrzeSnia 2000 r. - Kodeks sp6lek handlowych (Dz. U. Nr
94, paz. 1037, z p6 . zm.), inne przepisy powszechnie obowi4guj4ce oraz
p o stanowienia niniej sze go Aktu Zalo|y cielskie go. -- -- -

II. PRZEDMIOT DT,IAN.,ALNOSCI SP6I,KI

Przedmiotem dzialalnoSci Sp6lki jest: ----- 
j:

1) Dzialalno66 szpitali (PKD 86.10.2); --

2) Praktyka lekarska og6lna (PKD 86.21.2);

3) Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.2);

4) Praktyka dentystyczna (PKD 86.23.2);

5) DzialalnoSd fi zj oterapeutyczna (PKD 86. 90.A);

6) DzialalnoSd pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.8);--

7) Praktyka pielggniarek i polo2nych (PKD 86.90.C);---

$4

8) DziatalnoSd parame dyczna (PKD 86.90.D) ;

9) Pozostala dzialalnoSi w zakresie opieki zdrowotnej,



Art.3

1. Ustala siE, pierwszy jednoosobowy Zarzqd w osobie:Barbary Kaluzewskiej, PESEL

64100510966, kt6ra pelni funkcjg Prezesa Zwzqdu;

2. Kadencja pierwszego Zarzqdu trwa 3 lata, przy czym za pierwszyrok uznaje siq
rok obrotowy, o kt6rym mowa w $ 42 ust. 2 l+l*uZaNo|ycielskiego.

3. Mandat.czlonka Zaruqdu wygasa najp6zniej z dniem odbycia
Wsp6lnik6w, zatwierdzajqcego sprawozdanie finansowe za ostatni pelny

Zgromadzenia

rok obrotowv

pelnienia funkcj i Czlonka Zarzqdu.-

Art.4

1. Sklad pierwszej Rady Nadzorczej w skladzie trzyosobowym ustala siE nastEpujqco:

1) Janusz Moldawa, pesel 64032209051,

2) Elabieta Andruszkiewicz, pesel 5 20729 003 04,

3) Jacek Hillebrand, pesel 56061006695.----------

2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej jest kadencj4 wsp6lnq i trwa 3 lata, przy czym

za pierwszy rok uznaje siE rok obrotowy, o kt6rym mowa w $ 42 ust. 2 Aktu

Zalo 2y cielskie go. - - - - - -

3. Mandaty czlonk6w Rady Nadzorczej wygasajq najp6zniej z dniem odbycia

Zgromadzenia Wsp6lnik6w zatwietdzajqcego sprawozdanie finansowe za ostatni pelny

rok obrotowy pelnienia funkcji czlonk6w Rady Nadzorczej.'-"'

Art.5

Zarzqd Powiatu Zdurlskowolskiego, dzialaiqcy w

Zduriskowolskiego, ustala Akt Zalo?ycielski Sp6tki z

w nastEpuj qcym brzmieniu: --------

imieniu i na tzecz Powiatu

ograniczon4 odpowiedzialnoSci

$1

Szpital Powiatowy sp6lka z ograniczonq

AKT ZAI,OzLYCIELSKI

SP6LKI

z OGRANICZON^{ ODPOWIEDZIALNOSCLT

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Sp6tka dziala pod firm4 Zduriskowolski

odpowiedzialnoSci4.--

i

2. Sp6tka moze :uLrywal skr6tu firmy: Zduriskowolski Szpital Powiatowy



niesklasyfikowana (PKD 8 6.90.E) ;-,

10) Pomoc spoleczna zzakwaterowaniem zapewniajqca opiekg pielggniarskq (plqp
87.r0.2)y-

1l) Pomoc spoleczna z zakwaterowaniem dla os6b z zaburzeniami psychicznymi
(PKD 87.20.2);-

12) Pomoc spoleczna z zakwaterowaniem dla os6b w podeszlym wieku i os6b
niepelnosprawnych (PKD S7 .30.2).;-

13)Pozostalapomocspolecznazzakwaterowaniem(PKDs7.90.Z)7.

14) Pomoc spoleczna bez zakwaterowania dla os6b w podeszlym wieku i os6b
niepelnosprawnych ('PKD 88. I 0.2) ;-

15)opiekadziewtanaddzie6mi(PKD88.g|,Z);---.-:

16) Pozostala pomoc spoleczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 58.99.2) ;-

r7)Dnalalnos6 obiekt6w stuZ4cych poprawie kondycji fizycznej (pKD 93.13.2);-

18) Wynajem i dzierhawa pozostalych maszyn, vz4dzeh oraz d6br materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.2 );-.-----------i,i!,-i-,r--,?,a-_ri-,_,!!--

1 9) Wynajem i zanldzanie nieruchomoSciami wlasnymi lub dzierzawionymi (pKD
68.20.2) l-----:

20) Pozostaly transport lqdowy pasa2erski, gdzie indziej niesklasyfikowany (pKD

2l) Przygotowywanie i dostarczanie Zywno5ci dla odbiorc6w zewnEtrznych
(catering) (PKD 56,21.2);*

22)Pozostala uslugowa dzialalnosi gastronomiczna (pKD s6.zg.z);------------------

23)Przygotowywanie i podawanie napoj6w (pKD 56.30.2);-

24) sprzeduz detaliczna wyrob6w farmaceutycznych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47 .73.2) ;

25) sprzedu| detaliczra wyrob6w medycznych,' wlqczajqc ortopedyczne
prowadzona w wyspecj alizowanych sklepach (pKD 47 .7 4.2) ;-
26) Sprzedu| detalicizna kosmetyk6w i artykul6w toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47 .7 S.Z) ;--------------

27 ) D zialalno s6 ustugowa wspomagaj 4ca transport l 4dowy : (p l<o, sz.2 t .z) ;- - - - - - - - -
28) Magazynowanie i przechowywanie pozo stalych towar6w (pKD 5 2. I 0. B) ; - ----
29)DziatalnoS6zvnqzanazoprogramowaniem(PIiD62'.01.Z);.-

30) Pozostata dzialalnoSi uslugowa w zakesie technologii informatycznyc-h i
komputerowych (PKD 62.09.2;-.------------- -- - -r- - 

Ilil p |{-r1 a.l-! : .
, .:,}*':n ; *n4iJ;i.:11

internetoWyfrriu, stfng)i'i32) Przetwwzanie danych;'zwzqdzanie stronami

t :



podobna dzialalnoSi (PKD 63.ll.Z);

33) Wytwarzari:e i zaopatrywanie w parg

uklad6w klimatyzacyjnych (PKD 35.30.2) ;

wodn4 gorqcq wodE i powietrze do

34) Zbieranie odpad6w innych niz niebezpieczne (PKD 38.11 .Z)r-"""' .

35) Zbieranie odpad6w niebezpiecznych (PKD 38.12.2 );-----------

36) Obr6bka i usuwanie odpad6w innych niZniebezpieczne(PKD 38.21.2);----

37) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpad6wniebezpiecznych(PKD 38.22.2)7

38) Pozostale zakwaterowanie (PKD 55.90.2);

39) Zbierarrie odpad6w (PKD 38.1);

40) Pob6r, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.0);

41) Odprowadzanie i oczyszczanie Sciek6w (PKD 37 .0);

42) Odzysk surowc6w (PKD 38.3);----

43) DzialalnoSl zwiqzana z rekultywacjq i pozostala dzialalnoS6 uslugowa

zwLqzarLa z go spodark4 odpadami (PKD 3 9. 0) ;---

44) Transport drogowy towar6w otaz dzialalnoSi uslugowa zvmqzana z
przeprowad zkar";i (PKD 49 .$7" " " "-

45) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1);

46) Obiekty noclegowe turystycwrc i miejsca kr6tkotrwalego zakwaterowania

(PKD 5s.2);---"

47) Restauracje i pozostale plac6wki gastronomiczne (PKD 56.1);

43) DzialalnoSl nwiqzana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresre

informatyki onz dzialalno3d powiqzana (PKD 62.0)f-""--'

49) Pruetwaruarie danych; zuzqdzanie stronami internetowymi (hosting) i

podobna dzialalnoS6; dzialalnoSi portali internetowych (PKD 63. I ) ;------

50) Pozost ala dzialalnoS6 uslugowa w zakresie informacji (PKD 63.9);^^'

5l) DzialalnoSd wspomagaj4ca uslugi finansowe; z vtylqczeniem ubezpieczeil

i funduszy emerytalnych (PKD 66.1);--

52) DzialalnoSl zwiqzana z obstugqrynku nieruchomo6ci wykonywana na

zlecenie (PKD 68.3);----

53) DzialalnoSd rachunkowo-ksiggowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2) ;-----

54) Doradztwo zwiqzane zzarzqdzanem (PKD 70.2);-'--"-

55) DzialalnoSd pomocnicza zwrryLarra z uttzymaniemporz4dku w budynkach

56) Sprz4tanie obiekt6w (PKD 81.2);--.--

57) DzialalnoSd uslugowa zwiqzana z zagospodarowaniem teren6w zieleni (PKp

8 I .3);------ -------::-j::i:'''*i:':i:''
'  " \ '  
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58) DzialalnoSl zutiryana z administracyjnq obslugE biura, wl4czajqc dzialalnoSi
wspomagaj4c4 (PKD 82. 1 );----------

59)Administracjapub1icznaorazpolitykagospodarczaispoleczna(PKD84'1);-----

60) P ozaszkolne fotmy edukacj i (PKD 8 5.5);----

6 1) D zialalno Sd wspomagaj 4ca edukacj g (pKD S 5. 6). --,---

III. KAPITAI,

$7
l. Kapitat zakladowy Sp6tki wynosi 12.000.000,00 zl (slownie: dwana$cie milion6w
ztotych) i dzieli sig na 24.A00 (slownie: dwadziescia cztery tysi4ce ) udzial6w o warro$ci
nominalnej po 500,00 zl (slownie: pig6set zlotych) ka.Zdy.-----

2. Wszystkieudzialy, wymienione w ust. 1, obejmuje Powiat Zdufskowolski, przy cz':.-----
24.000 udzial6w w kapitale zakladowym sp6lki o lqcznej wartoSci 12.000.000,00 zl
(slownie: dwana6cie milion6w zlotych) zobowiqzuje siE pokryi wkladem niepieniEZnym w
postacr:----

1) dzialki nr l/l(eden lamane przezjeden) o powierzchni 0,0759 ha, polozona przy ulicy
L6dzl<rej 36, obrEb 7;--------

2) dziatki nr 7/l(siedem lamane przezjeden) o powierzchni 0,1558 ha, poloZona przy ulicy
Kr6lewskiej 29, obrgb 7 ; - - -- --------:--

3) dzialki nr 7/2(siedem lamane przez dwa) o powierzchni 0,1373 ha, polozona przy ulicy
Kr6lewskiej 29, obrEb 7;-------

4) dzialki ru 7/3(siedem lamane przez trzy) o powierzchni 0,5522 ha, polozona przy ulicy
Kr6lewskiej 29, obrgb 7 ;----

5) dzialki w 7/4 (siedem lamane przez cztery) o powierzchni 0,1635 ha, polozona przy ulicy
Kr6lewskiej 29, obrEb 7;------- _____:-_:__________

6) dzialki nr 8/3 (osiem lamane przez trzy) o powierzchni 0,0308 ha, polozona przy ulicy
Kr6lewskiej34,obrEb7;.----* . - . . . . - ; . - - - . .

7) dzialki w 8/4 (osiem lamane przez cztery) o powierzchni 0,0248 h4 polozona przy ulicy
Kr6lewskiej 34, obrgb 7 ;-----------

8) dziatki nr 8/5 (osiem lamane pruez pigi) o powierzchni 0,0022 ha, polozona przy ulicy
Kr6lewskiej 34, obrEb 7;---*---

9) dzialki nr 37/I ( trzydzieilci siedem lamane przez jeden) o powierzchni 0,034g ha,
poloZona przy ulicy Kr6lewskiej 29, obrpb 7;----------

l0) dziaiki w 3712 ( trzydzieici siedem lamane przez dwa) o powierzch4i _OQqgd*hA,
polozona przy ulicy Kr6lewskiej 29, obrEb 7;----------- ------------:--:-.:.a--:;:;J:Ji--__

11) dzialki rt 3713 ( trzydziesci siedem lamane przez trzy) o powierzihni 0,0127 ha,



polozona przy ulicy Kr6lewskiej 29, obrgb 7;-^^*-

12) dzialki nr 3714 (trzydziefici siedem lamane przez cztery) o powierzchni 0,0011 ha,
polozona przy ulicy Kr6lewskiej29, obrEb 7,

dla kt6rych to nieruchomoSci Sqd Rejonowy w Zduriskiej Woli V Wydziat Ksi4g
Wieczystych prowadzi ksiEgg wieczyst4nr SRIZ/0002242611 -przy czym nadwyzka ponad
kapital zakladowy zostanie przelana na kapital zapasowy Sp6lki.----

3. Kapitat zakladowy mohe byi podwyzszony lub obnizony na mocy uchwaly Zgromadzenia
Wsp6lnik6w. Podwy2szenie kapitalu zakladowego nie stanowi zmiany Aktu
Zaloiycielskiego, o ile nastqpi w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku do maksymalnej
kwoty 100.000.000 (slownie: sto milion6w zlotych) przez ustanowienie nowych udzial6w
lub po dwyzszenie warto S ci nominalnej udzial6w istniej 4cych. -------- ---

4. Uchwala o podwyzszeniu kapitalu zakladowego Sp6tki w trybie okreslonym w ust. 3
wymaga bezwzglqdnej wiEkszo6ci glos6w

5. Udzialy moge by6 umarzane na mocy uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w za zgodq
Wsp6lnika, kt6rego udzialy majq byi umorzone (umorzenie dobrowolne). Udzialy umarza
siq z czystego zysku za rok obrotowy, poprzedzaj4cy rok obrotowy, w kt6rym nastgpuje
umorzenie lub poprzez obnizenie kapitalu zakladowego. Wsp6lnikowi z tytulu umorzenia
jego udzial6w przysluguje wynagrodzenie w wysokoSci r6wnej warto$ci jego umorzonych
vdziil.6w, obliczonej na podstawie bilansu Sp6tki na koniec roku obrotowego
poprzedzaj4cego rok, w kt6rym podjEto uchwalE o umorzeniu udzial6w

6. Zbycie lub zastawienie udzial6w wymaga zgody Zgromadzenra Wsp6lnik6w
zzastrzeheniem $ 40 niniejszego Aktu.-

7. Wspolnicy maj4 prawo pierwszeristwa w nabyciu udzial6w od Wsp6ln ika zbywajecego
udzialy w iloSci proporcjonalnej do liczby posiadanych przez siebie udzial6w i za ceng
obliczonq na podstawie bilansu Sp6lki sporz4dzonego na koniec roku obrotowego
poprzedzaj4cego rok, w kt6rym nastgpuje zbycie udzial6w. W przypadku nieskorzystania z
prawa nabycia pozostali Wsp6lnicy moge naby6 wszystkie zbywane udziaty w iloSci
proporcj onalnej do liczby udzial6w posiadanych. ----

8. Zgloszenie prawa pierwszeristwa powinno zostai dokonane w ci4gu miesi4ca od daty
powiadom ienia pr zez Zu zqd o powstaniu takiej moZliwo Sci.

9.W razie braku zgady nazbycie udzial6w Zgromadzenie Wsp6lnik6w wskazuje nabywcE.--

10. W razie, gdy dotychczasowi Wsp6lnicy nie skorzystaj4zprawa pierwszefistwa lub-tez
nie nabEdq wszystkich zbywanych udzial6w, udzialy nabywa nabywca wskazany pruez
Z gr omadzenie Wsp6lnik6w. ..-- ---

ll. Zbycie udzial6w dokonane z naruszeniem postanowieri niniejszego paragrafu pozostaje
bezskuteczne wobec Sp6lki i nabywca udzial6w nie ma prawa wykonywania lub korzystania
z uprawnieri Wsp6lnika.---------

lL.Zarzqd prowadzi ksiggE udzial6w.-



IV. pRAwA r oBowr4zKl wsp6r,nrxe

$s
I.Udziaty s4r6wne i niepodzielne. Wsp6lnik mo2e mie6 wigcej niz jeden udzial.---
2. Wsp6lnik moze byi zobowivuty,w miarg potrzeby, do wniesienia doplat w maksymalnej
wysokoSci 50o/o wattoSci nominalnej posiadanych przez niego udzial6w, zgodnie z ich
procentowym udzialem. w kapitale zakladowym Sp6lki, na mocy uchwaly Zgromadzenia
Wsp6lnik6w, w kt6rej zostanqokreslone wysokodi oraz terminy wniesienia doplat.---*
3. Umorzenie udzialu wymaga zgody Wsp6lnika

se
1. Wsp6lnikowi - Powiatowi Zduriskowolskiemrr, reprezentowanemu przezZuzqdpowiatu
Zduriskowolskiego, przyslugujq uprawnienia wynikaj4ce z niniejszego Aktu
Zalo?ycielskiego Sp6tki oraz odrgbnych przepis6w.-------
2. W okresie, gdy Powiat Zduiskowolski jest wsp6lnikiem Sp6lki, przysluguje mu w
szczeg6lno5ci prawo do:

l) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej
sytuacji Sp6lki;--

2) otrzymywania zawiadomienia o zwolaniu Zgromadzerla Wsp6lnik6w listem
poleconymlubpocztqkurierskqzapisemnympotwierdzeniemodbioru;.--.--..-.

3) otr4rmywania kopii wszystkich uchwal Rady Nadzorczej oraz protokol6w z tych
posiedzeri Rady Nadzorczej, na kt6rych dokonywana jest rocz.\a ocena dzialalnosci
Sp6lki, podejmowane sq uchwaly w sprawi e zauieszenia w czynnosciach czlonka
Zarz4Qu, zglaszane sq wnioski odno5nie jego powolania lub odwolania onz z tych
posiedzeri,nakt6rychz|o2onozdaniaodrgbnedopodjEtychuchwal'

V, ORGAI\"Y SPOT,KI

$10

Organami Sp6lki sq:

l) ZarzqdT---- -.:- --- -

2) Rada Nadzorcza;---

3) Zgromadzenie Wsp6lnik6w. ----

. ,.,. i i ;.,. , 1;" n,+..

l. Z zastrzezrniem bezwzglgdnie obowi4Tujqcych przepis6w ustawy z ,dnja*t$iiunze6nia

2000 r. - Kodeks sp6lek handlowycft ota, postanowief niniejszego *rtr,*ftti+:";;J;
Sp6tki zapadaiqbentrzglpdn4 wiEkszoSciq glos6w, przy czq przez bemvzglgdn4 wiEkszoS6

9:



glos6w rozumie siE wiEcej glos6w oddanych ,,za", ri2,,przeciw" i o,wstrzymuj4cych siQ".-------,

2. W przypadku r6wnoSci glos6w przy podejmowaniu uchwal przezRadg Nadz orcz% rozstrzyga
odpowie dnio glos Przewodniczqcego Rady Nadzorczej . -----

A. ZARZAD

1. Zaruqd prowadzi sprawy

s12
Sp6lki i reprezentuje Sp6lk9 we wszystkich czynno$ciach sqdowych

i pozasqdowych.

2. Wszelkie sprawy zwiqzane z prowadzeniem spraw Sp6lki, riezastrzehone przepisami prawa,

lub postanowieniami niniejszego Aktu dla Zgromadzenia Wsp6lnik6w lub Rady Nadzorczej,'
nalez4do zadahZarzqdu

$13

1. Do skladania o5wiadczeri w imieniu Sp6tki uprawniony jest czlonekZaruqdu.

2. Powolanie i odwolanie prokurenta wylnaga uchwaly Zaruqdu.--

3. Tryb dzial"ania Zarzqdu okre5la szczeg6lowo regulamin uchwalony przez Zarzqd
i zatwier dzony pruez Radg Nadz or czqL.

4. Do skladania oSwiadczert. onzpodpisywania um6w i zaciryartia zobowi4pan w imieniu Sp6lki
uprawnione sqponadto osoby daalajqce na podstawie pelnomocnictw udzielonychprzezZarzqd

na podstawie przepis6w ustawy z dnia 23 lavietni a 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr I 6, poz,

93, z p6in. zm.).-------

1. Uchwaty

$14

Zaruqdu wymagaj4 wszystkie sprawy przekraczajqce zakres nvyklych czynnoSci
Sp6lki.--

2. Uchwaly Zarz4duwymagajq w szczeg6lnoSci:

1) ustalenie iegulaminu Zarzqdu;

2) ustalenie oraz dokonywanie

spelniaj4cego wymagania, okreSlone

nntar. regulaminu
w art. 24 ustavty z

orgaruzacyJnego

dnia 15 kwietnia

Sp6lki
2011 r.  o

dzi alalno S c i leczniczei ;

3) tworzenie i likwidacj a oddzial6w, zaklad6w, biur, przedstawicielstw oraz innych
jednostek;

4) powolanie prokurenta;-------------

5) zaciryarrie kredyt6w ipoiryczek;

6) przyjEcie rocznych plan6w rzeczowo-frnansowych

wieloletnich;---------

oraz strategicznych plan6w



)h

7) zaciryanre zobowiq,zari warunkowych, w tym udzielanie przez Sp6lkg gwarancji,
porgczeri oraz wystawianie weksli, z zastrzeZeniem postanowief $ 21 ust. 2 pkt 3 i 4
niniejszego Aktu;--..-

8) zbywanie i nabywanie skladnik6w aktyw6w trwalych oraz ich obciryanie o wartoSci
jednostkowej przeksaczaj4cej r6wnowartoS6 kwoty 500.000,00 (slownie: pig6set tysigcy)
zlotych,zzastrzeleniem postanowieri $ 2l ust.2 pkt I i2 oruz $ 39 ust.3 pkt 2 i 3
niniejszego Aktu;----- ----___________
9) zawatcie umowy o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej w trybie okreSlonym
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeriach opieki zdrowotnej
finansowanychze Srodk6w publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,zpbin.
zm');-------

10) sprawy, o kt6rych rozpatrzenre Z.arz4d zwraca sig do Rady Nadzorczej lub do
Zgr omadzenia Wsp6lnik6w. ----

$ls
Opracowywanie plan6w, o k16rych mowa w $ 14 ust. 2 pkt 6 i przedkladanie ich Radzie
Nadzorczejdozaopiniowania.jestobowiqzkiemZarzqdu.-----.:..-..

NA

ej,

$16

tki
4d
tz.

l. Zarz4d jest jednoosoboryy.;, '.....--..-.-...----.-::T::-.::-.:']*t:|":

2. Zav4d powoluje sig ,ns''ekres,'kadencji, kt6ra trwar 3 latd: Pierwsza kadencja.czlonka
Zatzqdu trwa 3 lata, przy erp za'pierwszy rok uznaje sig rok obrotowy, o kt6rym mowa w $
42 ust. 2 niniejszego Aktu.---

3. Czlonek Zarz4du powinien posiadad wyhsze wyksaalcenie i co najmniej pigcioletni staz
pracy.

$17 ,  I
I' Czlonka Zarzqdu, kt6ry pelni funkcje Prezesa Zwzqdu,powoluje, zawieszai odwoluje Rada
Nadzorcza, ztym zastrzeheniem, 2e pierwszy Zaruqd zostaje powolany w niniejszym akcie.----

2. Czlonek ZarzTdu moze by6 odwolany lub zawieszony w czynnosciach przez RadE
Nadzorczq lub Zgromadzenie Wsp6lnik6w.------*--

3' Czlonek Zarz4du sklada rczygnacjg Radzie Nadzorczej na piSmie oraz do wiadomo5ci
Zarz4du Powiatu Zduriskowolskiego do czasu, gdy Powiai Zduriskowolski jest wsp6lnikiem
Sp6lki.----

Zasady wynagradzarria i wysokoSd wynagrodzenia czlor*,a
f t t  .1 . t  ,Wsp6lnik6w na wniosek Rady Nadzorczej

- ' l i  : :
,t:at:i;.1-r .  *-  l

| | l: j ri- i !,-

l l  , .  I



sle
1. Pracodawcq w rozumieniu ustawy z drua26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1
r., Nr 21,po2.94, zp6in. zm.)jest Sp6lka

2. CzynnoSci z zakresu prawa pracy dokonuje
upowazniotre, zzastrzezeniem postanowieri $ 29 ust.

B. RADA NADZORCZA

Prezes Zaruqdu lub osoby przez
I niniejszego Aktu

$20
Rada Nadzorcza
jej dzialalno6ci.

sprawuje staly nadz6r nad dzialalnoSci4 Sp6lki we wszystkich dziedzinach,
Indywidualna kontrola wsp6lnik6w j est wylqczona. ---- --- -

ruego

$21
t. Do zadari Rady Nadzorczej naleL.y:

1) ocena sprawozdania Zarz4du z dnalalno6ci Sp6lki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegly rok obrotowy w zakresie ich zgodno5ci z ksiggami, dokumentami, jak i
ze stanem faktyczrym. Dotyczy to takhe skonsolidowanego sprawozdania,
finansowego grupy kapitalowej za ubiegly rok obrotowy, jezeli jest ono
sporz4dzane;

ocena wniosk6w Zarz4du co do podziatu zysku lub pokrycia straty;2)

3)

4)

s)

6)

7)

8)

e)

10)

t  1)

skladanie Zgromadzemta Wsp6lnik6w pisemnego sprawozdania z wynik6w
czynnoSci, o kt6rych mowa w pkt I i2.*--

wyb6r bieglego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;-

okreSlanie zakresu i termin6w przedkladania przez Zarzqd rocznych plan6w
rzeczowo -finansowych oraz strategicznych plan6w wieloletnich;---------

opiniowanie strate gicznych plan6w wieloletnich Sp6lki; --*

opiniowanierocznychplan6wrzeczowo.finansowych;..----.--.

uchwalanie regulaminu szczeg6lowo okreslaj4cego tryb dzialania Rady Nadzorczej,-

przyjmowanie jednolitego tekstu Ak<ttt Zalo2ycielskiego, przygotowanego przez
Zarz4d,zgodnie z postanowieniami $ 47 ust. 2 niniejszego Aktu;-;-

zatvlietdzartieregulaminu7-arzqdu;.-_---..-..-.......-

zatwietdz-ante regulaminu organizacyjnego Sp6lki, spelniaj4cego wymagania,
okreSlone w art. 24 ustawy z dnura 15 kwietnia20ll r. o dzialalno$ci leczniczej oraz

cykliczna ocena dzialafi Zarz4du, podejmowanych vq,.
restrukturyzacji, maj 4cych na celu zr6wnowaZenia przychod6w:i

12) $Qa49hy.,Proces6w



2 . D o zadafi Rady Nadzorczej nale?y udzi e I ani e Zwzqdowi zgo dy na : - - - - -- - - -

l) nabycie i zbycie nieruchomoSci lub prawa uzytkowania wieczystego albo udzialu w
nieruchomoSci lub w prawie uzytkowania wieczystego, ich obci4zenie, leasing oraz
oddanie do odplatnego lub nieodplatnego korzystania o wartoSci jednostkowej
przel<raczajqcej kwotE 100.000,00 zl (slownie: sto tysigcy) zlotych, a nie
przek,raczaj4cej kwoty 500.000,00 zl (slownie: pigiset tysigcy) zlotych;----

2) nabycie, zbycie, obci4Tenie, leasing oraz oddanie do odptatnego lub nieodplatnego
korzystania, innych ni2 wymienione w pkt 1, skladnik6w aktyw6w trwalych o

- wartoSci jednostkowej przek'raczaj4cej kwotg 100.000,00 zl (slownie: sto tysigcy)
zlotych, a nie przekraczajqcej kwoty 500.000,00 zlotych (slownie: pig6set tysiEcy)
zlotych;--

3) zaciqganie zobowiqzari warunkowych, w tym udzielanie przez Sp6lkE gwarancji i
porEczeri maj4tkowych o warto$ci jednostkowej przekraczaj4cej kwotE 100.000,00 zl
(slownie: sto tysiEcy) zlotych a nie przek'raczajqcej 500.000,00 zl (piEdset tysiEcy
zlotych),--

4) wystawianie weksli;.--:------ ----:-------------------!;

5) zawarcie przez Sp6lkE umowy o wartoSci jednostkowej przel<raczajqcej kwotE
10.000,00 (slownie: dziesig6 tysiEcy) zlotych, kt6rej zamiarem jest dokonanie
darowizny lub zwolnienie z dlugu pvez Sp6lkg oraz innej umowy niezwiqzanej z
przedmiotem dzialalnoSci gospodarcznj Spdlki okreSlonym w Akcie Zalozycielskim;-

6) zawarcie oraz zmiany umowy o udzielanie $wiadczeri opieki zdrowotnej w trybie
okreSlonym przepisamr ustawy z dnia 27 sierpnia 20Q4 t. o Swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze $rodk6w publicmych (D4., lJ, 2.2008 r. Nr 164, poz.
1027,zp6in. zn.);

7) czynnoSci lub przedsiEwziEcia, kt6re Zuzqd zamierza dokona6, okreslone przez
Radg Nadzorcz4.------

8) wyptatg zaliczk| o kt6rej mowa w $46 ust. 6;

9) rozporzqdzenie prawem lub zaci4gnigcie zobowiqz,aria do Swiadczenia o wartoSci
nie przekraczajqcej kwoty 500.000,00 zlotych (slownie: piEdset tysigoy) zlotych;-----

3. Ponadto do zadafiRady Nadzorczej nale?y, w szczeg6lnoSci:------------

l) powotywanie i odwolywanie czlonka Zarzqdu,co nie narusza postanowieri $ 39 ust.
2 pkt 2 niniej szego Aktu;------

2) zawieszanie w czynnosciach czlonka Zav4du, z wuinych powod6w, co nie narusza
postanowief $ 39 ust. 2 pkt 2 niniejszego Aktu;

3) wnioskowanie w, sprawie ustalenia zasad wyn4gradzania i; wysokoSci

wynagrodzenia dla czlonka Zatzqdv;-- -

4) dele gowanie czlonk6w Rady Nadzorczej do czasowe go..*yk:ny*a-n*|? " qryrif-idjbi
czlonkaZarz4du, kt6ry zostal odwolany, z\o?ylrczygnacjg albo zinny,g,.hrprzpzyninip

moze sprawowai swoich czyryroSci ortLz ustalanie wysokoSci ich wynagrodzenia, na

I  : . . :  - l

t3



zxadachokreSlonych w $ 23 ust. 2 i 3;----"-

5) udzielani e zgody na tworzenie oddzial6w Sp6lki, zaklad6w, biur, przedstawicielstw

innych j ednostek sP6lki;-*-

6) udzielani e zgody czlonkowi Zwz4du na zajmowanie stanowisk w organach inn

sp6lek oraz pobie t anie z tego tytulu wynagrodzenia;--------

7) przeprowadzanie postEpowania kwalifikacyjnego na stanowisko czlonka Zarzqdtt,

kt6rym mowa w $ 17 ust. 1 niniejszego Aktu'

4. Odmowa udzielenia zgody przez Radg Nadzorczqw sprawach wymienionych w ust. 2 oraz

ust. 3 pkt 6 wymaga uzasadnienia.-----------

$22

l. Rada Nadzorcza moze z wuimych powod6w delegowai poszczeg6lnych czlonk6w Rady do

samodzielnego pelnienia okreSlonych czynnoS ci nadzotczych na cz3;s oznaczony.--""'

2. Czlonek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pelnienia czynno$ci nadzorczych

obowi4pany jest do niezwlocznego zltoaerna Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z

dokonanych czYnno$ci.---------

$23

1. Delegowanie czlonk6w Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynnoSci czlonka'

Zaruqdu,kt6ry zostal odwolany, zlotyN,rezygnacjE albo z innych przyczyn nie moZe sprawowad

swoich czynnoSci, mo2e nast4pi6 na okres nie dluZszy nlrZtrry miesi4ce'--

2. Wynagrodzenie czlonk6w Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania

czynnogci czlor*a Zarz4duustala uchwal4 Rada Nadzorcza, z zastrzezeniem przepis6w ustawy z

dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu os6b kieruj4cych niekt6rymi podmiotami prawnymi, w

wysokoSci nieprzekraczajqcej wynagrodzenia czlonka Zatzqdt, zgodnie z uchwalonymi przez

Zgromadzenie Wsp6lnik6w zasadami wynagradzania czlonka Zaruqdu,zzastrzeheniem ust. 3.--

3. W czasie, gdy czlonek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynnoSci

czlonka zaru4du otrzymuje wynagrodzenie, o kt6rym mowa w $ 30 ust. 4 niniejszego Aktu,

suma tego wynagrodzenia orazwynagrodzenia, o kt6rym mowa w ust. 2, rtjle moze przekroczyd

wysokosci wynagrodzenia czlonka zwzqdu, zgodnie z 'uchwalonymi przez zgomadzerue

wsp6lnik6w zasadami wynagradzania czlonka 7'av4du, o kt6rych mowa w $ 18 riiniejszego

Aktu.------

$24

1. Rada Nadzorcza stdada slQ z 3 czlonk6w, rpowotywanych i odwolywanych przez

Zgromadzenie Wsp6lnik6w.------- ----------'r'--

2. Czlonk6w Rady Nadzorczej'powoluje siq na okres wsp6lnej kadencji, ,ktortu.t$4? 3 lata.

Pierwsza kadencja czlonk6w Rady Nadzorczej trwa 3 lata,przy czym zP.pliE g*ry;ffi *aje siq



rokobrotowy,okt6rymmowaw$42ust.2niniejszegoAktu..:.-..

3. Czlonek Rady Nadzorczq mo2e byi odwolarLy przezZgromadzenie Wsp6lnik6w w kazdym
czasie.-----

4. C*onkowie Rady Nadzorczej powinni spelnia6 wymagania okreSlone w rozporz4dzeniu
Rady Ministr6w z dmaT wrzeSnia2}}4 r. w sprawie szkoleri i egzamin6w dla kandydat6w na
czlonk6w tad nadzorczych sp6lek, w kt6rych Skarb Paristwa jest jedynym akcjonariuszem
(Dz. U. Nr 198, poz. 2038, z p6in. zsn.), z uwzglqdnieniem art. 210 ust. 3 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dzialalnoSci leczniczej.--------

5. CZlonek Rady Nadzorczej rezygnacjg sklada Zarzqdowi na piSmie oraz do wiadomoSci
ZarzEdowi Powiatu Zduriskowolskiego do czasu, gdy Powiat Zduriskowolski jest
wsp6lnikiem Sp6lki

$2s
l. Czlonkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierajq ze swego grona
Przewodni czEcego, Wiceprzewodnicz4cego i Sekretarza Rady.

2. Rada Nadzorcza moze odwolad z pelnionej funkcji Przewodniczqcego>
Wiceprzewo dniczEce go i S ekretarza Rady. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej
nieobecno5ci, Wiceprzewodnicz4cy

prowadzi jej Przewodnicz4cy, a w przypadku jego
lub inny czlonek Rady Nadzorczej :vq:vznaczony przez

Przewo dni czqce go Rady.

4. OSwiadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomigdzy jej posiedzeniami dokonywane sq
wobec Przewodniczqcego kdy, a gdy nie jest to moZliwe, wobec Wiceprzewodnicz4cego
Rady lub Sekretarza Rady.------

$26

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zaleimo5ci od potrzeb, rue ruadziej niz raz na dwa
miesiace.--

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwoluje zaruqd w terminie jednego miesi4ca od
ustalenia skladu osobowego Rady Nadzorczej.

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwotuje Przewodnicz4cy Rady
Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiqca od ustalenia skladu
osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwala Zgromadzenia Wsp6lnik6w nie
stanowi inaczej. W przypadku niezwolania posiedznnia w tym trybie, posiedzenie Rady
Nadzorczej zwoluje Zarzqd, w ci4gu dw6ch tygodni od bezskutecznego uplywu terminu na
zwolanie posiedzenia Rady Nadzorczej przezPrzewodnicz4cego Rady Nadzorczej poprzedniej

kadencji.--

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoluje Przewodniczqcy albo w jegg ,t...qstffiwie
Wiceprzewodnicz4cy Rady, przedstawiajqc szczegllowy porz4dek obrad.-----:.--''';--------l---- 

;

l5



5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno by6 zrvolane na z4danie co najmniej jednego
czlonka Rady lub na wniosek Zarzqdu.---

6. Je2eli posiedzenie nie zostanie zwolane zgodnie z ust. 4, wnioskodawca moze je zwolai
samodzielnie, podaj4c datE, miejsce i proponowany porz4dek obrad.------

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej s4 protokolowane.

l. Do m'rolaria posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, przeslane listem
poleconym htb za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub wyslane na podany przez czl.onka
Rady Nadzorczej adres poczty elektroniczrej zawiadomienie wszystkich czlonk6w Rady
Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z wazrych powod6w
Przewodniczqcy Rady mo2e skr6ci6 ten termin do I dnia, okreslaj4c spos6b przekazania
zawiadomienia.------- _--__-__-_--_ _ j
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodni czEcy okre6la termiir
posiedzenia, miejsce obrad onz szczeg6lowy projekt porz4dku obrad.------ _-__-__-_-_l

3. Zmiana zaproponowanego porz4dku obrad moze nastqpi6, gdy na posiedzeniu ob..ni ,i
wszyscyczlonkowieRadyiniktniewnosisprzeciwucodoporz4dkuobrad..-..

s27

$28
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwaly, jezelina posiedzeniu obecna jest co najmniej polowa jjj
czlonk6w, a wszyscy jej czlonkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami gzz usi
I i 2 niniejszego Aktu ____.._*_l

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwaly w glosowaniu jawnym.- --_--_-----_-l
3. Glosowanie tajne zarzqdza siE na wniosek czlonka Rady Nadzorczej oraz w ,pru*urf,
personalnych. W przypadku zaruqdzenia glosowaniatajnego postanowieri ust. 4 nie stosuje siE.-j
4. Rada Nadzorcza moze podejmowad uchwaly w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniil
6rodk6w bezpo6redniego porozumiewania sig na odlegloSd. PodjEcie uchwaly, w tym trybi{,
wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwaly wszystkim czlonkoqi
Rady Nadzorczej.-----

5. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Srodk6w bezpodredniego porozumiewania riE nL
odlegloSiRadaNadzorczaniemozepodj4iuchwaldotycz4cych:--.--------

1) spraw okre$lonych w art. 222 $ 5 ustawy z dnia 15 wrzeSnia 2000 r. - Kodeks
sp6lek handlowych;---:-

2) oceny sprawozdania Zarz4du z dzialalnosci Sp6tki oru sprawozdania finansowego 7a
ubiegly rok obrototvy;---------

3) oceny wniosk6w Znzqduco do podnaluzysku lub pokrycia stratyl-_-:-rr---:r:j:-.-------+-

4) strategi cznychplan6w wieloletnich Sp6lki;- ----------.,J:-----l-:-.-------------l-4) strategicznychplan6w wieloletnich Sp6lki;- ----------.,"------l-:-:,------------J
I

I
I
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5)rocznychplan6wtzeczowo-finansowych;-..-..--

6) zawarcia umowy, o kt6rej mowa w $ 21 ust. 2 pkt 6;------

7) wyboru, odwolania lub zawieszenia w czynnoSciach Sekretarza Rady

6. PodjEte w trybie ust. 4 uchwaly zostajq przedstawione na najbli2szym posiedzeniu Rady
Nadzorczej z podaniem wyniku glosowania

$2e
1. Delegowany przez RadE NadzorczqCzlonek Rady albo pelnomocnik ustanowiony uchwal4
Zgromadzenia Wsp5lnik6w zawiera umowy stanowi4ce podstawE zatrudnienia z czlonkiem
Zarzadu.---

2. Inne, niz okre5lone w ust. l, czynnoSciprawne pomiEdzy Sp6lk4 a czlonkiem Zarzqdu
dokonywane sew tym samym trybie.

$30

1. Czlonkowie Rady Nadzorczej wykonuj4swoje prawa i obowiqzki osobiScie.-

2. TJdzial w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowi4pkiem czlonka Rady. Czlonek Rady
Nadzorczej podaje prryczqy swojej nieobecnoSci na piSmie. Usprawiedliwienie
nieobecno5ci ezlonka Rady wymaga uchwaly Rady.-----

3. Sp6lka pokrywa koszty poniesione w zwi4Tku z wykonywaniem przez czlonk6w Rady
Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczeg6lnoSci koszty przejazdu na posiedzenie

Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wy2ywienia.--

4. Czlonkom Rady Nadzorczej prrysluguje wynagrodzenie miesigezne w wysokoSci

okreSlonej przez Walne Zgromadzenie Wsp6lnik6w, zzastrzeheniem przepis6w ustawy z dnia

3 marca 2000r. o wynagrodzeniu os6b kieruj4cych niekt6rymi podmiotami prawnymi.-

C. ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW

$31

L Zgromadzenie Wsp6lnik6w obraduje jako rwyczajne lub nadzt*"yczajns.----------

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w zwoluje Zaruqd. Jezeli Zarzqd nie zwola

Zwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w w terminie okreSlonym w $ 38 prawo do jego

rwolarua uzyskuje Rada Nadzorcza

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w zwoluj e Zarzqd:

a) z wlasnej inicjatywy;-----

b)napisemne2qdartieRadyNadzorczej;.-..---.----

c) na pisemne z4danie wsp6lnik6w reprezentujqcych co najmniej jE'dnq dziesi4t4

l7



kapitalu zakladowego, zloitone co najmniej na miesiqc przed proponowanym terminem
Zgromadzenia Wsp6lnik6w;------- --------------------------

d) na pisemne 24danie wsp6lnika bEd4cego Powiatem Zduriskowolskim, niezaleznie od
udzialu w kapitale zakladowym, zloZone co najmniej na jeden miesi4c przed
proponowanym terminem zwolania Zgromadzenia Wsp6lnik6w.

4. Zwolanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w na 24danie wsp6lnik6w lub Rady
Nadzorczej, powinno nast4pi6 w terminie 14 dni od daty zgloszenia z4dania.---

5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w nie zostanie zwolane w
powyzszym terminie, to:-----

1) jezeli z Zqdaniem zwolania wyst4pila Rada Nadzoreza - uzyskuje ona prawo do
zvvolania 24danego Nadzwyczajnego zgromadzenia wsp6lnik6w;-----

2) jezeli z h4daniem zwolania wystqfli wsp6lnicy - sqd rejestrowy mo2e, po wezwaniu
Zarz4dtt do zloherua oSwiadczenia, upowa2nid do zwolania Nadzwyczajnego
zgromadzeniawsp6lnik6wwystgpuiqcychz?4daruemwsp6lnik6w

s32
Zgromadzenia Wsp6lnik6w odbywaj4 sig w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zdunskiej
Woli, a z chwilq zbycia udzial6w przez zaloLryciela Sp6lki osobom trzecim, r6wniez w siedzibie
Sp6lki.-----

$33
l. Zgromadzenie Wsp6lnik6w moze podejmowai uchwaly jedynie w sprawach objgtych
porz4dkiem obrad, z z-asttzeheniem art. 239 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks sp6lek
handlowych. -------:---

Z-Porz4dek obrad proponuje Zar4d'albo podmiot zwoluj4cy Zgromadzenie Wsp6lnik6w.------

3. Wsp6lnik lub wsp6lnicy reprezentujqcy co najmniej jednq dziesiqtE kapitalu zakladowego,
mog4 i4da6 umieszczenia poszczeg6lnych spraw w potzqdku obrad najbliZszego Zgromadzenia
Wsp6lnik6w.-------:-------

4. Jeaeli ilqdanie, o kt6rym mowa w ust. 3,
Wsp6lnik6w, w6wczas zostanie potraktowane

zostanie zf,ohone po zwolaniu Zgromadzerna
jako wniosek o zwolanie Nadanryczajnego

Z gr omadzeni a Wsp6lnik6w. --- -

$34

l.Zgromadzenie Wsp6lnik6w otwiera Przewodniczqcy albo Wiceprzewodniczqcy Rady
Nadzorczej lub reprezentant Zaruqdu Powiatu w Zduriskiej Woli a w razie nieobecnofci tych
os6b Prezes Znzqdu albo osoba v{Jznaczona przez Zarz4d. Naslpp$ifi,i*{poS56d os6b
uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wsp6lnik6w wybiera.sig grze*banicz4cego
Z gr o madzeni a. - - - -- - - -



2. W przypadku okreslonym w art. 237 I I ustawy z dnia 15 wrze3nia 2000 r. - Kodeks sp6lek

handlowych, Zgromadzenie Wsp6lnik6w otwiera i prowadzi przewodnicz4cy, .vqvznaczony

ptzezsqdrejestrowy.Przepisuust.1niestosujesiE...---.

$3s

1, Zgromadzenie Wsp6lnik6w podejmuje uchwaly bez wzglgdu na liczbq

reprezentowanych na nim udzial6w, o ile przepisy ustawy z dnia 15 wrzeSnia 2000 r. -

Kodeks sp6tek handlowych orcz niniej szego Aktu nie stanowiq in acz-ei.* -"

2. Na kazdy udzial przypadajeden glos nazgromadzeniu wsp6lnik6w.----------

$36

Zgromadzenie Wsp6lnik6w moZe zaruqdzi| przerwQ w obradach wiEkszo$ci4dw6ch trzecich

glos6w. tr-qczrrieprzerwy nie mogqtrwad dluzej ni?trydziesci dni

$37

1. Glosowani e na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w jest jawne. Tajne glosowanie zarz4dza siE

przy wyborach czlonk6w organ6w Sp6lki albo likwidatora Sp6tki orv przy

wnioskach o odwolanie czlonk6w organ6w sp6lki lub likwidator6w, o pociqgniEcie

ich do odpowiedzialno5ci, jak r6wniez w sprawach osobowych. Poza tym, tajne

glosowanie zarzqdza sig na 2qdanie cho6by jednego ze wsp6lnik6w obecnych lub

reprezentowanych na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w. -------------

2. Do czasu, gdy

stosuje siq.----
Powiat Zdufskowolski jest jedynym wsp6lnikiem Sp6lki, ust'l nie

$38

Zvtyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w zwoluje corocznie Zarz4d.Powinno ono odbyd siE w

terminieszeSciumiesiEcypozakonczeniurokuobrotowego.-.-.---

1.PrzedmiotemobradZvlyczajne,o,,,o#liuw,pornik6wjes|..

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzqdu z dzialalnoSci Spolki oraz

sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy, a tak:Ze skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy kapitalowej zaubiegly rok obrotowy, je2eli jest ono

sporz4dzane.-

2) udzielenie czlonkom organ6w Sp6tki absolutorium z wykonania przez nich

obowiqzk6w;-

3) podzial zysku lub pokrycie straty;



4) przesuniQcie dnia dywidendy lubto*ofuenie wyplaty dywidendy na raty.

2. Uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w wymagajzu-

1) powolanie i odwolanie czlonk6w Rady Nadzorczej;'--

2) zawieszarie czlonka Zaruqdu w czynno$ciach oraz jego odwolywanie, co nie narusza

postanowieri $ 21 ust.3 pkt I i2;--

3) ustalenie zasad wYnagradzania oraz wysoko5ci wynagrodzenia dla czlonka

Zarzqdu, zzastrzeheniem $ 18.-

3. Uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w wymagaj4 nastgluj4ce sprawy dotycz4ce majqtku

1) zbycie i wydziefiawienie przedsiEbiorstwa Sp6lki lub jego zorganizowanej czqdci

oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa tzecT-owego ;-----------
2) nabycie i zbycie nieruchomoSci lub prawa ufirtkowania wieczystego albo udzialu w

nieruchomo$ci lub w prawie uZytkowania wieczystego, ich obciq;enie, leasing oraz

oddanie do odplatnego lub nieodplatnego korzystania o wartoSci jednostkowej

przek,raczaj4cej kwotq 500.000,00 zl (slownie: piEcset tysiEcy) ztotych;--

3) nabycie, zbycie, obciqzenie, leasing oraz oddanie do odplatnego lub nieodplatnego

korzystania, innych niz wymienione w pkt 2, skladnik6w aktyw6w trwalych o wartoSci

jednostkowej przetraczajqcej kwotg 500.000,00 zl (slownie: piEiset tysiqcy) zlotych;--'

4) zawarcie przez Sp6lk umowy kredytu, poiryczkr, porqczenia lub innej podobnej

umowy z czlonkiem Zarz4du, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo narzecz

kt6rejkolwiek z tych os6b;----

5) zawarcieprzez sp6lkE zaleimqod Sp6tki umowy wymienionej w pkt 4 z czlonkiem

Zarz4dtt, prokurentem lub likwidatorem Sp6tki;-

6) rozporz4dzenie prawem lub zaci4gniEcie zobowiryanta do Swiadczenia o wartoSci

dwukrotnie przewyhsz4lqcej wysokoSi kapitalu zakladoweSoi--'----

7) podwyzszenie lub obnizenie kapitalu zakladoweBoi---------

8) umorzenie udzial6w;-------------

9) emisja obligacji kazdego rodzaju;------;----

l0) nabycie udzial6w wlasnych w sytuacji okreSlonej w art. 200 $ I ustawy z dnia 15

wrze3nia 2000 r. - Kodeks sp6lek handlowych;

1l) tworzenie, uZycie i likwidacja kapital6w tezerwowych;-

1 2) uzycie kapitalu zapasowego;------

13) postanowienia dotycz4ce roszczei o naprawienie szkody wyrz4dzonej WZy

zawiqryw aniu S p6lki lub sprawowaniu zat z4du albo nadzoru. -- -- - --- - -

14) wniesienie skladnik6w aktyw6w trwalych jako wkladu do sp6lki lub sp6ldzielni,

jezeli ich wartoS6 jednostkowa przekracza kwotE 500.000,00 (stowni.':Pi?:1t".j"1ysigcy)

zlotych;---i-------t---

15) rozporuqdzenie prawem lub zaciagnrqcie zobowi4zania do Swiadczdniaio wartoSci

r20



pruektaczaj4cej kwotE 500.000,00 zlotych(slownie: piEdset tysiEcy) zlotych;----
4. Ponadto uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w wymagajq:

1 ) pol4czenie, przeks ztalc enre oruz po dzial Sp6lki ; - - - -
2) zbycie udzial6w, kt6re powoduje utratg udziatu wiEkszoSciowego w kapitale
zakladowym Sp6lki;-

3) zawiqzanie przez Sp6lk9 innej sp6lki;

4) zmiana /{<tuZatoirycielskiego Sp6lki iunianaprzedmiotu dzialalnoSci Sp6lki;--*---
5) rozwiqzanie i likwidacja Sp6lki;--

6) utworzenie sp6lki ewopejskiej, przek*sttalcenie w tak4 sp6lkE lub przyst4g:ienie do
niej.--------

5. ObjEcie albo nabycie akcji lub udzial6w w innych sp6lkach, z wyj4rkiem, gdy objEcie
akcji lub udzial6w tych sp6lek nastEpuj e za wievytelnoSci Sp6lki w ramach postEpowari
upadioSciolvych z mozliwodciq zawarcia ukladu lub ugody, wymaga zgody Zgromadzenia
Wsp6lnik6w. W takich prrypadkach zgody Zgromadznnia Wsp6lnik6w wymaga r6wniez:-----

l) zbycie tych akcji lub udzial6w, z okreSleniem warunk6w i trybu ich zbywania,

a) zbywartia akcji bgdqcych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w
altematywnym systemie obrotu,- -

b) zbywania akcji lub udzial6w, kt6re Sp6lka posiada w iloSci nie przekraczajqcej
|0%udzia|uwkapitalezakladowymposzczeg6|nyehsp6lek,=..-....-.-

c) zbywaaie akcji i udzial6w objElych za,wievytelnoSci Sp6lki vq ramach postEpowan
upadlof ciolvych z mohliwoSci4 zawarcia ukladu lub ugody;--

2) okreslenie wykonywania prawa glosu na walnym zgtomadzeniu lub na
Zgromadzeniu Wsp6lnik6w spolek, w kt6rych Sp6lka posiada 100% akcji lub udzial6w,

a) zawiryaniaprzez sp6lk innej sp6lki,

b) zmiany statutu lub unloyy (aktu zalozycielskiego) orcz przedmiotu dzialalnoSci
sp6lki,

c) pol4czenia,przeksztalcgni4 podzialu, rowiqzattra i likwidacji sp6lki,----

d) podwy2szenia lub obniZenia kapitalu zakladowego sp6lki,-

e) zbycia i wydzierhawienia przedsiEbiorstwa sp6lki lub jego zorganizowanej
czgsci oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa tzeczowego,.----------

f) nabycia i zbycianieruchomodci lub prawa u2ytkowania wieczystego albo udzialu w
nieruchomo6ci lub w prawie uzytkowania wieczystego, ich obci4genie, leasing oraz
oddanie do odplatnego lub nieodplatnego korzystania, je'291\ich warto$6 jednostkolvs.
przel<racza kwotq 500.000,00 zl (slownie: pigdset tysiEcy) zlatych;:--,-----111-j:€;:.:fi.j..T

g) nabycia, zbycia, obci4Teni4 leasingu oraz oddania do odplatnego lubnisijaplru&ieg"
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korzystania, innych niz wymienione w lit.
warto$6 przet<racz-a r6wnowartoSC kwoty
zlotych;

h) zawarcia przez sp6lkE
o podobnym charakterze,

m) u2ycia kapitalu zapasowego Sp6lki,

n) umorzenia udzial6w lub akcji,------;-------------

zaviqzariu sp6tki lub sprawowaniu zarz4dualbo nadzoru,

zlotych

s40
I . Uchwaly Zgtomadzenia Wsp6lnik6w dotycz4ce :

1 ) rozrviqpania Sp6lki;

2) zbycia przedsiEbiorstwa Sp6lki;

3 ) zbycia zorganizowanej czg$ci przedsiEbiorstwa Spolki ;---

zakladowym Sp6lki przez Powiat Zduriskowolski ;----

5) istotnej zmiany przedmiotu dzialalnoSci Sp6lki;---

- sq podej mowane wiEkszoSci4 trzech czwartych glos6w.

2. Przez czas pozostawania przez Powiat Zdufskowolski wsp6lnikiem Sp6lki, uchwaly,
Zgromadzenia Wsp6lnik6w dotycz4ce zmiany ,postanowief Aktu Zaloirycielskiego sa]
podej mowane j ednomySlnie. -----:------------;---

I
$41 

:
I

l. Wnioski Znz4du oraz wsp6lnik6w w sprawach wskazanych w $ 39, llpfpgl,1q,,*- r]
uzasadnieniem i pisemn4 opini4 Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorezei r*ie+wymagajq

wnioski dotycz4ce czlonk6w Rady Nadzorczej , w szszsg6lno5ci * rprdi.t, d naryrf, rn;;d

i
l

221
I

f, skladnik6w aktyw6w trwalych, jezeli ich
500.000,00 zl (stownie: pipiset tysiEcy)

umowy kredytu, poiryczla, porEczenia lub innej umowy

j) nabycia akcji wlasnych w przypadku, o kt6rym mowa w art. 362$1 pkt 2 ustawy
zdnia 15 wrzeSnia 2000r. - Kodeks sp6lek handlowych,-----------

k) przymusowego wykupu akcji ptzez sp6lkE w jej sp6lce zaleimej stosownie do
postanowiehart.4lS ustawy zdnia l5 wrzeSnia 2000r. - Kodeks sp6lek handlowych,-

l) tworzeni a, uly cia i likwidacj i kapital6w rezerwowych Sp6lki,-

o) postanowienia dotycz4cego roszczeri o naprawienie szkody wyrz4dzonej przy

p) wniesienia skladnik6w aktyw6w trwalych przez sp6lk9 jako wkladu do sp6tki lub
sp6ldzielni , jeieli ich warto$6 przekracza kwotE 500.000,00 (slownie: piEiset tysigcy)

4) zbycia udzial6w, kt6re powoduje utratq udzialu wigkszoSciowego w kapitale



w $ 39 ust. I pkt 2 i ust. 2 pkt lniniejszego Aktu.

2. wym6g opiniowania wniosku zlohonego przez wsp6lnik6w nie obowi4Tuje w okresie,

gdy Powiat Zduriskowolski j est j edynym wsp6lnikiem Sp6lki.

VI. GOSPODARKA FINAI\SOWA SPOT,KI 
..

i

. i ,

$42

1.RokiemobfotoyvymSp6lkijestrokkalendarzowy,zzasttzeireniemust.2,......-.".--

Z. lierwsry pelny rok obrotowy Sp6tki z,aczrya sig od dnia przeksztalcenia i koriczy sig 3l

grudnia ZOi3- roku.

i-'.-l-. : :{L.r q+: .

4) przedstawi 6 Zwyczajnemu, Zgomadzeniu Wsp6lnik6w dokumenty, lvyg11eqJ-Qd"f-ff'"

pkt l, opinig wraz z raportem bieglego rewidenta oraz sprawozdanie Ra{y;Nadforczej,
- -  , .  

r  ; : . . r  r r - .  i .  , , - . :  '  :  1, ,"  . ,  , "  ' i :  i r , r i .  
: . '  ' :  , .1,  ' " , ; '1 i1 
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$43

Sp6tka prowadzi rachunkowoS6'zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r.

o rachunkowoSci (Dz. U. 22009 r. Nr l52, poz.1223 zpbin. zm.) oraz inny-mi przepisami.---

$44

1.Sp6tkatworzynastgpuj4cekapitalyifundusze:--..----:

3) kapital zakttnlizacji wYcenY;

4) pozostale kapitaly'rezerwowe;

5) zakladowy fundusz Swiadczerisocjalnych' "zgodnie''z' ustaw4 ;o :' zakladowym

fu nduszu Swiadczeri socj alnYch.

2. Sp6lka moke tworzy6 i anosi6, uchwal4 zgormdznnta wsp6lnik6w, kapitaty o kt6rych

mowa w ust. I pkt 4, na pocz4tku i w trakcie roku obrotowego.---

$4s
T,arzqd j est zobowi4panY :

l) sporzqdzid sprawozdanie finansowe,wraz ze sprawozdaniemzdnalalno5ci Sp6lki za

ostatni rok obrofowy:w.t9t{Ilioie trzeph miesigcy od dnia bilansowego;

2) poddad sprawozdanie finansowe badaniu ptzezhie$ego rewidenta;

3) zloity1 do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty,.wymienione w pkt 1 ,'wraz z,opini4

i raportem bieglego rewidenta;
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o kt6rym mowa w $ 21 ust. I pkt 3 niniejszego Ak;tu , w terminie do korica czwartego
miesi4ca od dnia bilansowego.-----------

$46
1. Spos6b ptzezrlaczenia zysku netto zaostatni rok obrotowy Sp6lki okresla Zgromadzenie
Wsp6lnik6w w drodze uchwaly.

2. Zgromadzerne Wsp6lnik6w dokonuje odpis6w z zyslanna kapital zapasowy w wysokoSci
co najmniej 8Yo zyslo; za darty rok obrotowy, dop6ki kapital ten nie osi4gnie przynajmniej
jednej trzeciej czgsci kapitatu zakladowego.----- --_-______-__-
3. Zgromadzenie Wsp6lnik6w moZe przeuraczyl czESi zysku na:---------

l) dywidendg dla wsp6lnik6w;

2) pozostale kapitaly i fundusze;

3) inne cele.

4. Dniem dywidendy jest dzieri podjgcia Wez Zvryczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w
uchwaly o podziale zysku netto z.a ostatni rok obrotowy. Zgromadzenie Wsp6lnik6w moze,
zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 15 rwze$nia 200A r. - Kodeks sp6lek handlowych,
okreflid inny dzieri dywidendy

S.Dziehwyplaty dywidendy okreSla uchwala2Zwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w
6. Zatz4d jest upowazniony do wyplaty wsp6lnikom zaliczf<i, na poczet przewidywanej
dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art.195 ustawy z dnia 15 wrzeSnia 2000 r.
- Kodeks sp6lek handlowych. wyplata zaliczf,<rwymaga zgody Rady Nadzorczej

VII. POSTAIVOWIENIA PUBLIKACYJNE

$47
l. Sp6tka publikuje swoje ogloszenia objgte obowigkiem publikacji w Monitorze S4dowym i
Gospodarczym. Kopie ogloszeri winny by6 przeslane do wsp6lnika powiatu
Zduriskowolskiego, a takhe wywieszone w siedzibie Sp6tki w miejscu dostEpnym dla
wszystki ch pracownik6w.

2. W ci4gu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsipbiorc6w zmian w Akcie
Zalo2ycielskim Zanqd zobowiqzany jest do przeslania wsp6lnikowi powiatowi
Zdurlskowolskiemu jednolitego tekstu Aktu Zalozycielskiego Sp6lki, kt6ry przed zlo2eniem
wniosku o wpis ntiarry Aktu ZaloZycielskiego Sp6lki do rejestru przedsiEbiorc6w, zostal
przyjety przezRadE Nadzorcz4------ --:--------------------------
3. Zatz,qd sklada w s4dzie rgjestrowym wladciwym ze wzglgdu na siedzibg Sp6lki roczne
sprawozdanie finansowe, opinig bieglego rewidenta, odpis uchwaly Zgramgdzenia
wsp6lnik6w o zatwiero::T" rl:l*"rd*ta finansowego i podziale zysku lub*g-otBgbiii straty
oraz sprawozdanie z dnalalno$ci Sp6lki w terminie piEtnastu dni od a*a zeila'ie&Lgniaprzez


