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W §Pr種Wie upowaZnie血do reprezentow種nia i vykonywa血prawa glo§u W血ieniu

Wsp6lnika’Powiatu Otwockiego na Nadrvyczqjnym Zgromadzeniu Wsp6Inik6w Sp61ki

Mazowiecki Fundusz Porecze血Kredy`ovych Sp. z o.o. z siedziba w War§ZaWie w dniu

24血種rぐ種2021 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samor2埠dzie

POWiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., POZ. 920), W ZWiazku z art, 243 § l i 2 ustawy

Z dria 15 wrze§nia 2000 r. Kodeks sp6lek handlowych (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526

Z P6血. zm.) uchwala sie, CO naSt9P可e;

紐解§ l. Upowa2nia sie

i wykonywania prawa glosu oraz do

00001霊‡‡諾
Mazowiecki Fundusz Poreczch Kredytowych Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ur KRS

禦・螺雄志葉書
Nadzwycz雀inym Zgromadzehiu WSi)6lnik6w Sp61ki Mazo読暴ki Fundusz Poreczeh

Kredytowych Sp. z o.0. W dniu 24 marca 202 1 r.,・, StanOWi細zal雀czhik do uchwaly.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu.

§ 4. Uchwala podlega podahiu do public2n匂wiadomoSci poprzez wywieszenie na

tablicy ogloszeh oraz zanieszczenie w Biuletynie InfomaQji Publicznej i na stronie

intemetowej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 5. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem po(鵬Cla.

Podpi§y CzIonk6w Z種細z埠du Powiatu :

P夢心

鶴叢



ZARZ付) l)°¥¥既丁U OTWOCKIEGO

OO_」00 ()1WOCk、面G6mれ1鼻

面(22)刀乳13-00

ぬx (鍛) 〃机1事巾2

・,InstrukQja wykonania prawa g書osu w imieniu Powiatu Otwockiego na Nadzwyczednym

Zgromadzeniu Wsp61nik6w Sp6fki Mazowiecki F皿dusz Por印zch Kredyt。Wych Sp. z o.o.

w dniu 24 marca 202l r."

Porz如ek obred Nadz雨negp Zgromadzenia Wsp6血ik6w Sp仙d Mazowiecki

Fundusz Poreczeh Khedytovych Sp. z o.o. w dnin 24 marca 2021 r.

1. Otwarcie obrad i ustalenie quorun

2. Po句ecie uchwaly w sprawie wyboru Przewodnicz雀cegO Nadzwyczajnegp

Zgromadzenia Wsp6lnik6w.

3. Stwierdzenie prawidiowoSci zwolania Zgromadzenia i jego zdolnoSci do

POd匂mowania uchwal.

4. Po(擁cie uchwaly w sprawie prz加cia porzadku obrad.

5. Poc暁cie uchwal w sprawie 2miany Umowy Sp6胸.

6. Po彊Cie uchwaly w sprawie przyj?Cia jednolitegr tekstu Umowy Sp6蹴.

7. Wolne glosy i wnioski.

8. Zamknipeie obrad Zgromadzenia.

Ad-∴2　roI7種田Ⅲ　Obr"d: .P(均〆te　蹄ル車中H/平ra所e vyhon‘ Przelrod五czqcego

N‘ZCkvydynego ZgromaゐenねW±p6lni妨w".

GIosowa‘ za kandydatem proponowanym przez Zarzqd Sp61ki

Ad. 4 DOrZadku obrad: ,Po窃cie uhwa砂wやm高epIZyiecia po彫q擁α Obrad”.

GIosowa6 za przyjeciem proponowanego przez Zarz如Sp6Iki porzqdku obrad.

Ad. 5. mrzadku obrad: ,,Po伽c諺的hw誘wや朋wJe zmia砂助卿lvy S〆掘’’.

G萱osowa6 za podjeciem uchwaI.

Ad. 6' DO題Z'曲調Obm巾,,P均ecわ卿鼻w砂w q,rwie p功fC心jedro/i暗0 !e恩納脇ovy

邸掘’’.

GIosowa6 za podjpeiem uchwaly

Wp均やa朋均助po虎郷の手話棚関脇海〃 z肋海砂O Chara肋彫e融砺朋,

的確砂α砂〃ち祝融朋碓p雄加k誇w 〃d脇あb岬叩ien毒p峰q海砂〃朋OMy
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Uzas adnienie

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym.

Wyciag:

A請.32.

1 ・ Zarz叫powiatu vykon¥房uchwaly rady powiatu i zadania powiatu okreSIone prz印isami

praWa・

2. Do zada心zarz争du powiatu nalezy w szczeg61noSci:

1 ) przygotowywanie prQj ekt6w uchwal rady,

2) vykonywanie uchwal rady,

2a) opracowywanie program6w rozwQju w trybie okreilonym w przepisach o zasadach

ProWadzenia polityki rozwQju;

3) gospodarowanie mieniem powiatu,

4) wykonywanie budZetu powiatu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierownik6w j ednostek onganizacyjnych powiatu,

6) uchwalanie regula血nu organizacyj nego starostwa powiatowego.

3. W realizaQji zadah zarzed powiatu podlega wylacznie radzie powiatu

4. Organizaqj? WeWn印rzn雀OraZ tryb pracy zarzqdu okre§1a statut powiatu.

5. Statut powia血POdlega ogloszeniu w wqjew6dzkim dzienniku urzedowym.

Ustawa z dnia 1 5.09.2000 r. Kodeks sp6lek handlowych.

Wyci鵠:

Art.243.

§ 1. JeZeli ustawa lub unowa sp6Iki nie zawieraja ograniczeh, WSP6lnicy mo製uCZeStniczy6

W ZgrOmadzeniu wsp6lnik6w oraz wykonywa6 prawo gIosu przez pelnomocnik6w.

§ 2. PeInomocnictwo powimo by6 udzielone na piinie pod rygorem niewa血o§ci i do車czone

do ksiegi protoko16w.
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