Uchwala nr l5l20l7

Zarzqdu Komunalnego Zakladu Komunikacyjnego
Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4 w Bialymstoku
z dnia 03 lipca 2017 r.

w sprawie: przyjgcia jednolitego tekstu aktu zaloiycielskiego Sp6lki

Na podstawie arr. 227

$

I Kodeksu sp6lek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz.

1578

z p62n. zm.) oraz na podstawie $12 ust. 4 pkt. 10 Aklu Zalo}cielskiego Komunalnego

Zakladu Komunikacyjnego Sp6lka

(akt notarialny

z

z

ograniczonq odpowiedzialnoSciq w Biatymstoku

dnia 19 czerwca 1991r. sporzqdzony

w Pafstwowym Biurze

Notarialnym Notariusz Elzbiety Lussy - Rep. A Nr 3010/91 z p6in. zm.) uchwala sig
co nastgpuje:---

Akt ZaloLy cielski Sp6lki z ograniczonq odpowiedzialnoSciq:
$1. Stawaj4cy Marek Maria Sosnkowski i Ryszard Tur o5wiadczyli, i2 w akcie

tym dzialal4 w imieniu

i

na rzecz Gminy Bialystok

- pierwszy jako

Wiceprezydent

Miasta, drugi jako czlonek Zarz4du Miasta, na potwierdzenie czego stawaj4cy okazali

Uchwaty Rady Miejskiej

iMl6/90

w

Bialymstoku

oraz przedlo2yli Uchwalg

z

z

dnia

dnia

l0

2lipca

1990 roku,

czerwca 1991 roku,

Nr

IV/15/90

Nr XX/138/91

w sprawie utworzenia Komunalnego Zakladu Komunikacyjnego Sp6lka z ograniczon4
odpowiedzialnoSci4 w Bialymstoku.------------

$2. Stawaj4cy Marek Maria
reprezentujq Gming Biatystok

Sosnkor.r'ski

i w jej

i

Ryszard

Tur oSwiadczyli,

i2

imieniu zakladaj4 jednoosobowq spolkg

z ograniczon1 odpowiedzialno5ci4 zwan4 dalej ,,Sp6lk4

.

$3. Firma Sp6lki brzmiei bgdzie: ,,Komunalny Zaklad Komunikacyjny Sp6lka

z ograniczon4 odpowiedzialno3ci4 w Bialymstoku". Sp6lka moZe uirywa( sk6tu KZK
Sp. z o.o.-------

$4. Siedzib4 Sp6lki jest miasto Bialystok

2

$5. 1. Celem

jest

dzialalnoSci Sp6lki

wykonyrvanie zadari wlasnych Miasta

Bialegostoku w zakesie transportu zbiorowego.--2. Przedmiotem dzialalno5ci sp6lki jest:----1) transport lqdowy pasa2erski,

miejski i podmiejski (PKD 49.31.2)

2) pozostaly transport lqdowy

pasaZerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD

3) konserwacja i naprawa pojazd6w samochodowych. z wyl4czeniem motocykli (PKD

4) pozostale badania i analizy techniczne (PKD

7I

.20.8),-------

5) dzialalnoSi agencji reklamowych (PKD 73.11.2).

3.

Sp6lka okre5la

w

regulaminie zasady korzystania

z

usfug publicmych

Swiadczonych przez Sp6lkg, a tak2e obowi4zki Sp6lki wobec odbiorc6w uslug.-

4. Regulamin, o kt6rym mowa w ust. 3 oraz jego zmiany po zaopiniowaniu
przez Radg Nadzorcz4 oraz po uchwaleniu przez Zarz4d Spolki, podlega
zatwierdzeniu przez Prezy denta Miasta Bialegostoku.-$6. skreSla siQ

---------

$7. Sp6lka dziala zgodnie
a

z

przepisami powszechnie obowiTuj4cymi,

w szczeg6lnoSci zgodnie z przepisami Kodeksu spolek handlowych.

------

Czas trwania Spolki jest nieograniczony

$8.

l.

Kapital zakladowy Spolki wynosi 16.335.000,- zl (szesnaScie milion6w trzysta

i dzieli

trzydzie{ci pigi tysigcy zlotych)

sig na 32.670 (trzydzieSci dwa tysi4ce

sze(6set siedemdziesi4t) udzial6w po 500,- zl (pigiset zlotych)

kazdy.-----------

2. Zbycie lub zastawienie udzial6w jest uzale2nione od zezwolenia Wsp6lnik6w.
IJdzialy

s4

r6wne, niepodzielne i mog4 byi pokrlte got6wkq lub aportem.

--

3. Podwy2szenie kapitatu zakladowego do wysokoSci 20.000.000,- zl (dwadzieScia

milion6w zlotych) do dnia

3

I

zalo2ycielskiego Sp6lki.------

grudnia 2020 roku nie wymaga zmiany aktu

4. Uchwal4 Zgromadzenia Wsp6lnik6w Wsp6lnicy mog4 by6 zobowi4zani do
doplat w wysoko6ci 3-krotnej wartorici kapitalu zakladowego.-Doplata nie podwyZsza kapitalu zakladowego Sp6lki.

Doplat mohna 24dad tylko w razie uzasadnionej potrzeby gospodarczej.--

Zasady

i

terminy zwrotu doplat okreSli ka'Zdorazowo

Zgromadzenie

Wsp6lnik6w.$9. Wszystkie udziaty obejmuje Cmina Biatystok.----$10. 1. Spolka mo2e tworzyi z zysku netto kapital zapasowy i rezerwowy.------2. Rokiem obrotowym Sp6lki jest rok

$ll.
l)

kalendarzowy.----------

Wladzami Spolki sq:------

Zgromadzenie Wsp6lnik6w;----------------

2) Rada Nadzorcza;-----------3)

Zarz4d.---

$12.

l.

Gmina Biatystok na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w wykonuje swoje prawa

przez oSwiadczenia Prezydenta Miasta Bialegostoku, kt6ry sktada

w oparciu

o

je

osobiScie, albo

zarz4dzenia Prezydenta Miasta Bialegostoku o5wiadczenia sklada

upowaZniony zastQpca samodzielnie b4dL wraz z inn4 upowa2nion1 przez Prezydenta
Miasta Bialegostoku osobq

2.

Przewodni

cz4cym Zgromadzenia Wsp6lnik6w

jest

Prezydent Miasta

Bialegostoku lub z jego upowa2nienia inna osoba.

3. Uchwaly

Zgromadzeria Wsp6lnik6w podpisuj4 Przewodnicz4cy

i protokolant.--

4. Uchwaty Zgromadzenia Wsp6lnik6w w szczeg6lnoSci wymagaj4:---l) podzial zysku; zysk w caloScijest przeznaczany

na kapital zapasowy,--------

2) ustalanie i zatwierdzanie planow inwestycji Spolki przektaczaj4cych warto5i
300.000 EURo,--------3) uchwalenie wieloletniego planu Swiadczenia uslug komunikacji miejskiej.---

I

4) utworzenie oddziafu Sp6tki oraz nabycie udzial6w lub akcji w

innych

Sp6lkach,----

5)

zaci4gnigcie kredytu bankowego przewylszaj4cego 10% kapitatu

zakladowego

Spolki,-------

6) wlrazanie zgody na zbycie nieruchomoSci,--------7)

*yralanie zgody

na zbycie taboru autobusowego o wartoSci powyzej 25.000

(dwudziestu pigciu tysiEcy) EURO ,---------

8)

rozporz1dzenie prawem

lub zaci4gnigcie zobowi4zania do

Swiadczenia

o wartoSci dwukrotnie przewyzszaj4cel wysoko5i kapitafu zakladowego,

9) zmiany zakresu terytorialnego dzialania Sp6lki, w szczeg6lno5ci ograniczeri
w Swiadczeniu uslug komunikacyjnych na obszarze miasta Bialegostoku,----------------10) uchwalanie zasad ksztahowania wynagrodzeri czlonk6w zarzqdu

i czlonk6w

rad nadzorczych i ksztahowanie wynagrodzeri,
I

1) inne sprawy

przewidziane postanowieniami niniejszej umowy oraz

przepisami Kodeksu spolek handlou,lch

5. Zgromadzenia Wsp6lnik6w odbyvaj4 sig w siedzibie Sp6lki lub w siedzibie
Prezydenta Miasta Bialegostoku.-----------

$13.1. Rada Nadzorcza jest powollrvana

i

odwol)'wan

a przez Zgromadzenie

Wsp6lnik6w. Powoluj4c czlonk6w Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wsp6lnik6w
wskazuje jakie funkcje poszczeg6lni czlonkowie bgd4 pelnii w Radzie.

2.

Czlonkowie rady nadzorczej powotl'vrani sq spo6r6d os6b, kt6re spelniaj4

wymogi, o kt6rych mowa w art. 19 ust.

I

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach

zarz4dzania mieniem pansrwowrym (Dz.

U

. poz. 2259).----------

3. Kadencja czlonk6w Rady Nadzorczei lrwa trzy lata i jest wsp6lna.-------------

4. Zgromadzenie Wsp6lnik6w uchwala regulamin Rady Nadzorczej

-------

Zgromadzenie Wsp6lnik6w moze upowa'2nii Radg Nadzorcz4 do uchwalenia jej

regulaminu.---5. Rada Nadzorcza sklada sig z 3 (trzech) do 5 (pigciu) os6b.------------

5

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleZy w szczeg6lno5ci:

1) prawo zawieszania

w

czynnoSciach,

z wainych powod6w, w

glosowaniu

tajnym, poszczeg6lnych lub wszystkich czlonk6w Zarz4du Sp6lki.

2)

opiniowanie zmiany zakresu terytorialnego dzialania

Sp6lki,

w szczeg6lnoSci ograniczeri w Swiadczeniu uslug komunikacyjnych na obszarze miasta
Bialegostoku.--

3) wyb6r bieglego rewidenta badaj4cego sprawozdanie finansowe,----4) na wniosek Zarzqdt Sp6lki udzielanie zenvolenia na zb)ryvanie Srodk6w
trwalych (innych ni2 nieruchomo6ci) o warto5 cr przekraczaj1cej 10.000 EIIRO, za
wyj4tkiem taboru autobusowego

o

warto5ci powyzej 25.000 (dwudziestu pigciu

tysigcy) EURO,---------

5) na wniosek Zarz4dt

udzielanie zemvolenia

na

zaci1ganie kredytu

bankowego w wysokoSci odpowiadaj4cej 2% do 10% kapitalu zakladowego Sp6lki, ---

6) opiniowanie zaciqgnigcia przez Sp6lkg kredytu

bankowego

przewy2szajqcego I 07o kapitalu zakladowego Spolki.----------

7)

opiniowanie regulaminu okre5laj4cego zasady korzystania

komunikacyjnych Swiadczonych przez Sp6lkg

8) opiniowanie regulaminu Zarz4du

9)

i

z

uslug

obowi4zki Sp6lki wobec odbiorc6w

Sp61ki.-------

opiniowanie podstawowych kierunk6w dzialaA., program6w rozwoju

i plan6w inwestycji oraz zbytvania nieruchomoSci

i taboru

autobusowego o warto6ci

powyzej 25 000 EURO,

l0) zawieranie w imieniu Sp6lki um6w z czlorkami Zarz4drt i reprezentowanie
Spolki w sporach z czlonkami zarzqdt,--------

ll)

uszczegolawianie cel6w zarzydczych, od realizacji kt6rych zaleiry cz93(,

zmienna wynagrodzeri czlonk6w zarzqdt, ustalanie wagi poszczeg6lnych cel6w oraz

krJteri6w ich realizacji i rozliczania,---

6

12) ocena realizacji celow zanqdczych w danym roku obrotowyn

i

okeSlanie

na tej podstawie wysokoSci czgSci zmiennej wynagrodzenia czlonk6w zarz4dt,---------

13) okreSlanie og6lnych zasad odnosz4cych sig do zakresu oraz sposobu
udostgpniania czlonkom Zarz4du trzqdzeh technicznych oraz zasob6w stanowi4cych

mienie Sp6lki, niezbgdnych do wykon)"wania przez nich funkcji, a tak2e korzystania,

i

jesli jest to uzasadnione, przez czlonka zarz4dtt z mienia Sp6lki do cel6w prywatnych

zasad pokrywania uzasadnionych koszt6w ponoszonych przez czlortk6w Zarzydu w

rvri4zku

z

pelnieniem funkcji,

a

tak2e zawieranie

w imieniu Sp6lki umowy

z

czlonkiem Zarz4du regulujqcej te sprau).------

14) wlrazanie zgody na uczestnictwo

i

poniesienie lub refinansowanie przez

Sp6lkg koszt6w indy"widualnego szkolenia czlonk6w Zauydt zwiqzanego
przedmiotem usfug Swiadczonych

na podstawie umowy o

z

Swiadczenie uslug

zarzqdzania zawarlej przez Sp6lkg z czlonkiem Zarzqdu, jezeli koszty te przel<tocz7 w
danym roku kalendarzowym 10 000 zl netto,
15) wyrazanie zgody na wykorzystanie przez czlonka Zarz4du platnej przerwy

w

Swiadczeniu ustug, przysluguj4cej

w

kaZdym roku kalendarzotym, gdy czlonek

Zarz4dl chce j4 wykorzysta6 w kolejnym roku kalendarzo\lym.---------7. Rada Nadzorcza, dokonuj4c vryboru bieglego rewidenta, kieruje sig zasadq, i2
ta sama firma audyorska nie powinna by6 ponownie wybrana w nastgpnym roku, jeZeli
badala sprawozdanie finansowe Sp6lki przez dwa kolejne

8.

lata.--

Wynagrodzenie czlonk6w Rady Nadzorczej okreSla Regulamin Rady

Nadzorczej, o kt6rym mowa w $ 13 ust.3 niniejszego Aktu zalo2ycielskiego.------------

$14.

l.

Sp6lkg na zewn

Caloksztaltem dzialalnoSci Sp6lki kieruje Zarzyd, kt6ry reprezentuje

qtrz.---------

2. Zarz4d Sp6lki sklada sig z 2 (dw6ch) do

3

(trzech) os6b

-

Prezesa otaz

jednego lub dw6ch Wiceprezes6w
3, Zarzqd Sp6lki dziala w oparciu o regulamin uchwalony przez Zgromadzenie

Wsp6lnik6w.

7

4. Zarz4d powoll.wany jest na okres trzech lat. Kadencja czlonk6w Zaruydu

jest wsp6lna. Czlonk6w zarzqd:u powoluje

i

odwoluje Rada Nadzorcza. Czlonkowie

Zarz4du powolyrvani s4 spo5r6d os6b, kt6re spelniajq wynogi okre5lone

w

art. 22

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzqdzania mieniem paristwowym.-------5. Przed powolaniem i odwolaniem czlonk6w Zarz7du Rada Nadzorcza zasiEga

opinii Prezydenta Miasta Bialegostoku, a nastgpnie powiadamia go o uchwale podjgtej
w sprawie powolania lub odwolania. Tryb zasiggania opinii i powiadamiania

o podjgtej

uchwale okreSla Regulamin Rady Nadzorczej. ----------6. Zarz4d moze ustanowi6 prokurenta. Do skladania oiwiadczeri i podpisywania

w imieniu Sp6lki koniecme jest wsp6ldzialanie dw6ch czlonk6w Zarz4du lub jednego
czlorka Zarzqdu i prokurenta.7. skreSla sig
8. skreSla sig

9. Zarzqd Sp6lki zobowi4zany jest niezwlocznie przedstawii

Prezydentowi

Miasta Bialegostoku jednolity tekst umowy Sp6lki po ka2dorazowym zarejestrowaniu
zmlan

$15. Do spraw nie uregulowanych niniejszym aktem maj4

zastosowanie

przepisy Kodeksu sp6lek handlowych i ustaw szczeg6lnych.---------
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Zdzislaw Daniszewski

