
 

TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(Akt. Notarialny Rep. „A” Nr 3710/2010 z 26-07-2001 r. ze zmianami
1 Akt notarialny Rep. „A” Nr 1916/2002 z 10.12.2002 r.))

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
Stawający oświadczyli , że niniejszym zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

§2.
Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek   Handlowych ( Dz.U. Nr 94 , 
poz.1037), art 23 ustawy z dnia 20.12.1996 r. ( dwudziestego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego 
szóstego roku ) o portach i przystaniach morskich ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9 , poz.74 z póź.zm.), ustawy z dnia 
20.12.1996 r. ( dwudziestego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku ) o gospodarce 
komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9 , poz.43 z póź. zm.), ustawy z dnia 08.03.1990 r. ( ósmego marca tysiąc 
dziewięćset dziewięćdziesiątego roku ) o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 , poz 74 z póź. zm.) i 
niniejszego aktu.  

§3. 
Firma Spółki brzmi : " Port Jachtowy w Łebie " Spółka z ograniczona odpowiedzialnością .

§4.
1. Siedzibą Spółki jest miasto Łeba.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa Spółki i przystępować do innych Spółek i spółdzielni.

§5.1

Przedmiotem działania Spółki jest:
1.zarządzanie  gruntami  i  infrastrukturą przystani jachtowej  Spółki,  określone w PKD - pozostała działalność 
wspomagająca transport wodny, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, 63.22 C,
2.obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej - 63.22 B,
3.budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury przystani jachtowej Spółki określone w PKD - 
budowa obiektów inżynierii wodnej - 45.24 Z,
4.pozyskiwanie gruntów na potrzeby rozwoju Spółki, określone w PKD - kupno i sprzedaż nieruchomości na 
własny rozrachunek - 70.12 Z,
5.świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury przystani jachtowej Spółki,określone w PKD:
a)restauracje 55.30 Z, 
b)pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane 55.23 Z,
6.reklama - 74.40.Z,
7.działalność związana z organizacją targów i wystaw - 74.84. A,
8.  pozostała działalność związana ze sportem - 92.62.Z.

§6.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony .

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI
§7

Kaptał zakładowy Spółki wynosi 21267000 zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy 
złotych zero groszy) i dzieli się na 21267 (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) udziałów po 
1000 zł (jeden tysiąc złotych zero groszy) każdy

§8.
1. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne .
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3.. Wpłaty na udziały w kapitale zakładowym mogą być wnoszone w formie pieniężnej i niepieniężnej ( aportu). 

§9.
Wszystkie udziały w ilości 21267 (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) w kapitale składowym 
obejmuje jedyny wspólnik Gmina Miejska Łeba i pokrywa je wkładem pieniężnym i niepieniężnym w następujący 
sposób :
a/ gotówką w wysokości 14373,35 zł (czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy), 
b/ nieruchomościami położonymi w Łebie - działką nr 1/12 (jeden łamane przez dwanaście ) o powierzchni 8253 
m3 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe) ( nie zabudowaną), 1/13 (jeden łamane przez 
trzynaście ) o powierzchni 990 m3 (dziewięćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych) ( zabudowaną budynkiem 
"Marina "), nr 365/11 (trzysta sześćdziesiąt pięć łamane przez jedenaście ) o powierzchni 2,3851 ha (dwa hektary 
trzydzieści osiem arów pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych) ( na której znajdują się place i drogi oraz 



nabrzeże ) objętych księgą wieczystą KW Nr 19019, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lęborku Wydział Ksiąg 
Wieczystych , o wartości 21213300 zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście trzynaście tysięcy trzysta złotych zero 
groszy),str. 5
c) ruchomościami - wyposażeniem budynku "Marina " w postaci : materacy , mebli, aparatu telefonicznego , pralki, 
suszarki , odkurzacza , pościeli, 2 czajników , wieszaków , radia , lustra , kołdry i poduszki , czajnika , regału , 
szafki , łóżka , szafy , deski do prasowania , lampy , żelazka , sprzętu przeciwpożarowego o łącznej wartości 
39326,65 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy). 
Stawający oświadczają, że zobowiązują się po zarejestrowaniu Spółki przenieść własność w/w nieruchomości na 
rzecz Spółki, w terminie dwóch miesięcy licząc od rejestracji.

§10.
1.Zbycie udziałów lub ich zastawianie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością 
głosów . 
2.Zgromadzenie Wspólników w uchwale zezwalającej na zbycie może wskazać ich nabywcę .

§10a.1

1.Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników zobowiązują się do dopłat w
granicach do 2-krotnej wartości posiadanych udziałów, na pokrycie strat bilansowych. 
2.Wysokość i terminy dopłat będą ustalane w miarę potrzeby przez Zgromadzenie Wspólników.
Jeżeli dopłaty okażą się niepotrzebne na pokrycie strat bilansowych powinny być zwrócone.
3.Wspólnik, który nie uiści dopłaty w ustalonym terminie jest zobowiązany do  zapłaty
ustawowych odsetek oraz naprawienia szkody spowodowanej zwloką.

§ 11.1

1.Podwyższenie  kapitału  zakładowego  może  nastąpić  w  drodze  uchwały Zgromadzenia
Wspólników
2.Uchwała o podwyższeniu kapitału o kwotę 3.000.000  (trzy miliony) złotych nie stanowi
zmiany umowy Spółki, jeżeli nastąpi do dnia do 31 grudnia 2012 roku.
3.Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej
udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów,
4.Nowo   ustanowione   udziały   mogą   być   objęte   przez   osoby   nie   będące   dotychczas
Wspólnikami, o ile dotychczasowi Wspólnicy nie skorzystają z prawa pierwszeństwa do
objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
5.Podwyższony kapitał może zostać pokryty wkładem pieniężnym i niepieniężnym.
6.   Umorzenie udziałów może nastąpić z czystego zysku na podstawie uchwały Zgromadzenia
Wspólników i na warunkach w niej określonych.

§ 12.
1 .Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy .
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia roku , w którym Spółka została zarejestrowana .

III. WŁADZE SPÓŁKI

§13.
Władzami Spółki są:
a) Zgromadzenie Wspólników.
b) Rada Nadzorcza .
c/ Zarząd.

§14.
1.Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne .
2.Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu czterech -
miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego , zaś jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie prawo 
zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej .
3.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza lub
Wspólnik  ,  któremu  przysługuje  1/10  (jeden  łamane  przez  dziesięć  )  część  kapitału  zakładowego.
4.  Zgromadzenie  Wspólników  odbywa  się  w  siedzibie  Spółki  lub  innym  miejscu  wskazanym  przez
zwołującego Zgromadzenie ; w Lęborku , Słupsku lub w Gdańsku .

§15.
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy :
a/ zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów działania ,
b/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej , bilansu oraz rachunków zysku i strat 
za rok ubiegły
c/ podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysków lub pokrycia strat,
d/ przeznaczenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki ,
e) wybór i odwołanie Członków Zarządu ,
f/  wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej ,



g/ udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków ,
h/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki ,
i/ zmiana umowy Spółki , 
j/ ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
k/ połączenie Spółek ,
l/ rozwiązanie i likwidacja Spółki,
m/ zbycie i wydzierżawienie zakładu Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania ,
n/ rozpatrywanie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą
o/ rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw , zastrzeżonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych
    do wyłącznej właściwości Zgromadzenia ,
p/ podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania zobowiązania lub rozporządzania majątkiem Spółki
    wartości przekraczającej 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) 
q/ zbywanie i nabywanie nieruchomości oraz ich obciążanie .

§16.
A/ Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne . Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 
wnioskiem o usunięcie Członków Władz Spółki lub likwidatorów , o pociągnięciu ich do odpowiedzialności , jak 
również w sprawach osobistych . Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednego z 
obecnych .
B/ O przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę czystego zysku decyduje Zgromadzenie Wspólników w drodze 
uchwały. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na odpisy na fundusze Spółki oraz na dywidendy dla 
Wspólników

§17.
1 .Rada Nadzorcza składa się z trzech Członków .
2.W skład Rady Nadzorczej wchodzi przedstawiciel Gminy .
3.Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie , mają jednak prawo do zwrotu niezbędnych 
kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem swych funkcji - ryczałtem lub po przedstawieniu rachunków . 
Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie Wspólników .

§18.
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów .
2. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta , jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej 
Członkowie , przynajmniej na 7 (siedem) dni naprzód przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy 
więcej niż 50% (pięćdziesiąt) Członków Rady .
3. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonania przez nią obowiązków określi regulamin zatwierdzony przez 
Zgromadzenie Wspólników .

§19.
Kadencja Rady trwa cztery lata.

§20.
1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego , Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

         
2.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy .

§21.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki , a w szczególności :1
a) bada bilans oraz rachunek zysków i strat zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem  faktycznym,  
bada sprawozdania Zarządu z działalności  Spółki,  analizuje  i  opiniuje wnioski Zarządu w sprawie przeznaczenia  
zysków i sposobie pokrycia strat,
b)wnioskuje w istotnych sprawach do Zgromadzenia Wspólników,
c)opiniuje kierunki rozwoju przystani jachtowej Spółki,
d)opiniuj e projekty inwestycyjne dotyczące rozbudowy przystani jachtowej Spółki,
e)   opiniuje rodzaje i wysokość opłat za świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury przystani j  
jachtowej Spółki.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto wykonywanie względem Zarządu uprawnień
wynikających ze stosunku pracy .

§22.
1.Zarząd Spółki jest jednoosobowy i stanowi go Prezes . Kadencja Zarządu trwa cztery lata .
2.Zarząd może być odwołany w każdym czasie . Odwołanie Zarządu jest równoznaczne z rozwiązaniem
stosunku pracy .
3.Prezesem Zarządu został wybrany Pan Jerzy Giełdon .

§23.
Do Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy , których Kodeks Spółek Handlowych , ustawa lub akt założycielski nie 
zastrzega do kompetencji innych organów .

§24.
Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

§25.



Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Spółki, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich 
wynagrodzenia.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§26.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze 
uchwały Zgromadzenia Wspólników . 

§27. 
Likwidacje Spółki prowadzi Zarząd albo Likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników .

§28. 
Wymagane przez prawo ogłoszenia zamieszczane będą w prasie lokalnej , z wyjątkiem przypadków wymienionych
w art.1 ust.2 ustawy z dnia 22.12.1995 r. ( dwudziestego drugiego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego
piątego roku ) o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego .

 


