
  CHRONIONE W KOGENERACJI S.A. 
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 234/2022 
z posiedzenia Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 
w dniu 21 kwietnia 2022 r. 

 

 

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 
Nr 19/898/2022 

 
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację inwestycji rozwojowej pn.: „Dostawa, montaż, uruchomienie 

i przekazanie do eksploatacji agregatów kogeneracyjnych dla Zespołu Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia w Zawidawiu”, w wyniku której dojdzie do 
powstania i nabycia nowych środków trwałych o wartości przekraczającej 10.000.000 zł, poprzez 
zawarcie umowy na wykonanie wyżej wymienionej inwestycji z Wykonawcą ZEC SERVICE Sp. z o.o. 
z siedzibą we Wrocławiu, o wartości 12 887 200,00 zł netto, tj. 15 851 256,00 zł brutto 

 
§ 1 

Rada Nadzorcza Spółki KOGENERACJA S.A. działając na podstawie § 17 ust. 4 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, 
co następuje: 

Rada Nadzorcza KOGENERACJI S.A. postanawia wyrazić zgodę na realizację inwestycji rozwojowej pn.: „Dostawa, 
montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji agregatów kogeneracyjnych dla Zespołu Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia w Zawidawiu”, w wyniku której dojdzie do powstania 
i nabycia nowych środków trwałych o wartości przekraczającej 10.000.000 zł, poprzez zawarcie umowy na 
wykonanie wyżej wymienionej inwestycji z Wykonawcą ZEC SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
(KRS: 0000003844), o wartości 12 887 200,00 zł netto, tj. 15 851 256,00 zł brutto, o treści zasadniczo zgodnej 
z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Załączniki:  

1. Projekt umowy na „Dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji agregatów 
kogeneracyjnych dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia 
w Zawidawiu.” 

 
Głosowanie przeprowadzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w trybie jawnym. 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 6 
Liczba głosów „za": 6 
Liczba głosów „przeciw”: 0 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

W związku z ww. wynikami głosowania Uchwała została podjęta. 
 
Podpisy Członków Rady Nadzorczej, biorących udział w głosowaniu: 

 

1. ............................................   2. ............................................ 
 Jacek Grzywacz    Krzysztof Kuśmierowski 

 
 

3. ............................................   4. ............................................ 
 Adam Lewandowski 

 
   Hanna Mazurkiewicz 

 
 

5. ............................................   6. ............................................ 
 Roman Nowak    Piotr Szczepiórkowski 
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