TEKST JEDNOLITY
z uv'zglgdnieniem

zmian wprowadzonych w Akcie zaloiycielskim Sp6lki Komunalne Przedsigbiorstwo
Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Bialymstoku z dnia 19 czerwca l99l roku (Rep. A
3009/91), zmienionego aktami notarialnymi (Rep. A 3009/91, Rep, A 4237193, Rep. A
4396195,Rep. A1792/96, Rep. A l9l3/97,42573197, Rep. A 3999/97, Rep. A 2150/2000,
Rep. A 3428/2000, Rep. A 2741/2002, Rep. A 4639/2002, Rep, A 2166/2003, Rep. A
2959/2004, Rep. A 1777/2005, Rep. A 9356/2008, Rep. A 6048/2009, Rep. A 11458/2009,
Rep. A 4845/201 l, Rep. A, 446112017, Rep. A 478212018)
(tekr jednoli^ na d:ien 22 ndrca 2018 rotu)

Akt zalo2ycielski
Komunalnego Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp6lka z ograniczon4
odpowiedzialnoSci4 w Bialymstoku

$1. Stawaj4cy Marek Maria Sosnkowski
imieniu i na rzecz Gminy Bialystok

-

i

Ryszard Tur o5wiadczyli, i2 w akcie tym dziaLaj4 w

pierwszy jako Wiceprezydent, drugi jako czlonek Zan4dt,

na potwierdzenie czego stawajqcy okazali Uchwaly Rady Miejskiej w Bialymstoku

z dnta 2lipca

1990 roku, Nr IV/15/90, Nr IV/16/90 oraz przed\o2yli Uchwalg Rady Miejskiej w Bialymstoku z

dnia 10 czerwca 1991 roku,

Nr Xxl137l9l w

sprawie utworzenia Komunalnego

Przedsigbiorstwa Komunikacj i Miejskiej Sp6lka z oganiczon4 odpowiedzialno5ci4.

$2. Stawajqcy oSwiadczaj4, 2e reprezentuj4 Gming Bialystok

i w jej imieniu zakladajq

jednoosobow4 sp6lk9 z ograniczon4 odpowiedzialnodciq zwanq dalej Sp6lkq.

$3. Firma brzmie6 bgdzie: ,,Komunalne Przedsigbiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp6lka z
ograniczonq odpowiedzialno5ci4". Sp6lka moze uzlnvai sk6tu KPKM Sp. z o.o.
$4. Siedzib4 Sp6lki jest miasto Bialystok.

$ 5.I . Celem dzialalnoSci Sp6lki jest wykonl,wanie zadari wlasnych Miasta Bialegostoku w
zakresie transportu zbiorowego.

2.

Przedmiotem dzialalnoSci Sp6lki jest nastgpuj4cy zakres uslug
I

)

2)

Obr6bka metali i nakladanie powlok na metale (PKD 25.61 .Z),

Konserwacja
4s.20.2),

i

naprawa pojazd6w samochodowych

z

wyl4czeniem motocykli (PKD

3)

Sprzedaz hurtowa czgSci

i

akcesori6w do pojazd6w samochodowych, z wyl4czeniem

motocykli (PKD 45.31.2),

4)

Sprzedaz detaliczna czgdci

i

akcesori6w do pojazd6w samochodowych, z wyl4czeniem

motocykli (PKD 4 5.32.2),

5)

Pozostala sprzedet2 detaliczna prowadzona

w

niewyspecjalizowanych sklepach (PKD

47.19.2),

6)

Sprzedaz detaliczna paliw do pojazd6w silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.2),

7)

Transport l4dowy pasazerski i podmiejski (PKD 49.31.2),

8)

Pozostaly transport l4dowy pasaZerski gdzie indziej nie sklasyfikowany (PKD 49.39.2),

9)

Magazynowanie i przechowyrvanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),

l0) Magazynowanie i przechowywanie pozostalych towar6w (PKD 52.10.8),
1I

) DzialalnoS6 uslugowa wspomagajqca transport t4dowy (PKD 52.21 .Z),

12) Pozostala uslugowa

&ialalno5i gastronomiczna (PKD 56.29.2),

l3) Przygotowywanie i podawanie napoj6w (PKD 56.30.2),
14)

i

Wynajem

zarzqdzanie nieruchomoSciami wlasnymi

wydzierhwionymi (PKD

68.20.2),

l5) Pozostale badania i analizy techniczne (PKD
l6) Wynajem

i

71

.20.8),

dzieriawa pozostalych pojazd6w samochodowych, z wyl4czeniem motocykli

(PKD 77.12.2),
17)

Wynajem

i

dzier2awa pozostalych maszyn, vrz4dzei oraz d6br materialnych, gdzie

indziej nie sklasyfikowanych (PKD
I 8)

77

.39.2),

Pozostale sprz4tanie (PKD 81.29.2),

19) Pozostale formy edukacj

i z zakresu nauki jazdy i pilotazu (PKD 85.53.2),

20) DzialalnoSi paramedyczna (PKD 86.90.D),

2l)Pozostala dzialalnoS6 uslugowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.2).
$6. (slcreilony)

)

$7.1. Sp6tka dziala zgodnie

z

przepisami powszechnie obowiqzuj4cy,rni, a w szczeg6lnoSci

zgodnie z przepisami Kodeksu sp6lek handlowych.

2. Sp6lka okreSla w regulaminie zasady korzystania z uslug publicznych Swiadczonych przez
Sp6lk9, a tak2e obowiAzki Sp6lki wobec odbiorc6w uslug.

3. Regulamin, o kt6rym mowa w ust. 2 oraz jego zmiany po zaopiniowaniu przez

Radg

Nadzorczq oraz po uchwal er.ir przez Zarzqd Sp6lki, podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta
Miasta Bialegostoku.
$8.1

. Kapital zakladowy Sp6tki wynosi 20.088.500 (dwadzieScia milion6w osiemdziesi4t osiem

tysigcy pig6set) zlotych

i

dzieli sig na 40.177 (czterdzieSci tysigcy sto siedemdziesiqt siedem)

udzial6w po 500 (pi96set) zlotych kazdy.

2. Zbycie lub zastawienie udzial6w jest uzaleznione od zezwolenia Wsp6lnik6w. Udzialy

s4

r6wne, niepodzielne i mogq byi pokryte got6wk4 lub aportem.

3. Podwy2szenie kapitatu zakladowego Sp6lki do wysoko5ci 25.000.000,- zl (dwadzie(cia pig6
milion6w zlotych) do dnia 3l grudnia 2013 r. nie wymaga zmiany akl'rt zaloitycielskiego Spolki.

4.

Uchwal4 Zgromadzeria Wsp6lnik6w wsp6lnicy mogq

byi

zobowiqzani do doplat w

wysokodci do 500.000,- (pig6set tysigcy) zlotych.
Doplata nie podwyzsza kapitalu zakladowego Sp61ki.

Doplat moZna 24dad tylko w razie uzasadnionej potrzeby gospodarczej
Zwrot doplat nie nastgpuje w przypadku koniecznoSci pokrycia straty bilansowej.

W pozostalych przypadkach zasady i terminy zwrotu doplat okreSli kaZdorazowo Zgromadzenie
Wsp6lnik6w.

5. Udzialy w kapitale zakladowym Sp6tki za wklad niepienigzny zostaly objgte w

spos6b

nastgpuj4cy: 6.000 (szeSi tysigcy) udzial6w o wartodci nominalnej po 500,- (pigiset) zlotych
karzdy, o l4cznej wartoSci 3.000.000,-

(trzy miliony) zlotych, objgla Gmina Bialystok. Udzialy te

zostaly pokrye wkladem niepienigZnym w postaci prawa wlasnoSci nieruchomoSci polo2onej w

Bialymstoku przy ulicy Skladowej 1 1 o numerze ewidencyjnym dz. Nr 20716 o powierzchni
56780 m2, dla kt6rej prowadzona jest przez S4d Rejonowy w Bialymstoku ksigga wieczysta Kw

46.720, o wartodci 5.726.600,- (pig6 milion6w siedemset dwadzieScia szeS6 tysigcy szeftset)
zlotych.

3

6. Udzialy w kapitale zakladowym Sp6lki za wklad niepieniginy zostaly objEte w

spos6b

nastgpuj4cy: 1690 (jeden tysi4c szeSiset dziewigddziesi4t) udzial6w o wartoSci nominalnej po

500 (pigiset) zlotych kt2dy, o l4cznej wartoSci 845.000 (osiemset caerdzieSci pigi tysigcy)
zlotych, objgla Gmina Bialystok. Udzialy te zostaty pokryte wkladem niepienig2nym w postaci
nieruchomodci gruntowej, kt6rq stanov/i dzialka oznaczona numerem geodezyjnym 21912 o

powierzchni 0,3740 ha poloZona w Bialymstoku przy ulicy Skladowej, na kt6rej znajduje sig
infrastruktura spolki komunikacyjnej, $. &ogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi z ptyt
betonowych, czgSi ogrodzenia z siatki plecionej w ramach k4townika na slupkach metalowych

i

oiwietlenie terenu o wartoSci 845.240 (osiemset czterdzieSci pigi tysigcy dwieScie cZerdzie6ci)
zlotych.
$9. Wszystkie udzialy obejmuje Gmina Bialystok
$

l0.l . Sp6lka mo2e tworzyt

z zysku netto kapital zapasowy i rezerwowy

2. Rokiem obrotowym Sp6lki jest rok kalendarzowy

g1l. Wladzami Spolki

s4:

1)

Zgromadzeni e Wsp6lnik6w,

2)

Rada Nadzorcza,

3)

Zarz4d.

$

12.

L

Gmina Bialystok

na

Zgromadzeniu Wsp6lnik6w wykonuje swoje prawa przez

o(wiadczenia Prezydenta Miasta Bialegostoku, kt6ry sklada

je

osobi6cie, albo w oparciu o

zaru4dzenia Prezydenta Miasta Bialegostoku oSwiadczenia sklada upowainiony zastgpca
samodzielnie b4dL wraz z inn4 upowa2nion4 przez Prezydenta Miasta Bialegostoku osob4.

2. Przewodrucz4cym Zgromadzenia Wsp6lnik6w jest Prezydent Miasta Bialegostoku lub z jego
upowaznienia inna osoba.
3. Uchwaly Zgtomadzenia Wsp6lnik6w podpisujq Przewodnicz4cy i protokolant.

4. Uchwaly Zgromadzenia Wspfilnik6w w szczeg6lnoSci wymagajq
1) podzial zysku; zysk netto w calo5ci jest przeznaczany na kapital zapasowy,

2)

ustalanie

i

zatwierdzanie plan6w inwestycji Sp6tki przekraczaj4cych wartoSi 300.000,-

(trzysta tysigcy) EURO,

4

3) uchwalenie wieloletniego planu Swiadczenia uslug komunikacji miejskiej,

4) utworzenie oddzialu Sp6lki oraz nabycie udzial6w lub akcji w innych spolkach,
5) zaci4gnigcie kredytu bankowego przewyZszajqcego 10yo kapitatu zakladowego Spolki,
6) wyra:Zanie zgody na zbycie nieruchomoSci,

7) wyrazanie zgody na zbycie taboru autobusowego o wartoSci powy2ej 25.000,- (dwudziestu
pigciu tysigcy) EURO,
8) rozporz4dzenie prawem lub zaci4gnigcie zobowiEzania do Swiadczenia o wartodci dwukotnie
przewy 2szaj4cej wartoSd kapitalu zakladowego,

9) zmiany zakesu terytorialnego dzialania Spolki, w szczeg6lnoSci ograniczeri w Swiadczeniu
uslug komunikacyjnych na obszarze miasta Bialegostoku,
I

0) uchwalanie zasad ksaahowania wynagrodzeri czlonk6w zarz4du i czlonk6w rad nadzorczych

i

kszl altowanie wynagrodzeri,

I

I

) inne sprawy

przewidziane postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami Kodeksu

sp6lek handlowych.

5. Zgromadzenia Wsp6lnik6w odby'wajq sig w siedzibie Sp6lki lub w siedzibie Prezydenta
Miasta Bialegostoku.

$13.1. Rada Nadzorcza jest powo\'wana

i

odwolywana przez Zgromadzenie Wsp6lnik6w.

Powoluj4c czlonk6w Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wsp6lnik6w wskazuje jakie funkcje
poszczegolni czlonkowie b9d4 pelni6 w Radzie.

2.

Czlonkowie Rady Nadzorczej sq powolywani spo5r6d os6b, kt6re spelniaj4 wymogi, o

kt6rych mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z drua 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzqdzaria mieniem

paistwowym (Dz.U.22016 r., po2.2259 z p62n. zm.).
3. Zgromadzenie Wsp6lnik6w uchwala regulamin Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Wsp6lnik6w

jej regulaminu.

moZe upowaZnii Radg Nadzorcz4 do uchwalenia

4. Rada Nadzorcza sklada sig z 3 (trzech) do 5 (pigciu) os<ib
5. Kadencja czlonk6w Rady Nadzorczej trwa lrzy lata i jest wsp6lna

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleZy w szczeg6lnoSci:

5

1) prawo

zawieszania

w

czynnoSciach,

z

wa;irtych powod6w, w glosowaniu tajnym,

poszczeg6lnych lub wszystkich czlonk6w Zarz4du Sp6lki,

2) opiniowanie zmiany zakresu tery.torialnego dzialania Sp6lki, w szczeg6lnoSci ograniczef w
Swiadczeniu uslug komunikacyjnych na obszarze miasta Bialegostoku,
3) wyb6r bieglego rewidenta badajqcego sprawozdanie finansowe,

4) na wniosek Zarz4dt Sp6lki udzielanie zezwolenia na zbywanie Srodk6w trwalych o warto6ci
przehaczaj4cej I 0.000,- (dziesigi tysigcy) EURO,
5) na wniosek Zarz4du Sp6lki udzielanie zezwolenia na zaci4gnigcie kredytu bankowego od2Yo

do 10 % kapitalu zakladowego Sp6lki,6) opiniowanie zaciqgrigcia przez Spolkg

kedyu bankowego przewy2szaj4cego l0 % kapitatu

zakladowego Sp6lki,

7)

opiniowanie regulaminu okre6laj4cego zasady korzystania

z

uslug komunikacyjnych

Swiadczonych przez Sp6lkg i obowi4zki Sp6lki wobec odbiorc6w usfug,
8) opiniowanie r egularnirn Zarz4du Sp6lki,

9) opiniowanie podstawowych kierunk6w dzialari, program6w rozwoju i plan6w inwestycji oraz
zbyvania nieruchomoSci,

l0) zawieranie w imieniu Sp6lki um6w z czlonkami Zaru4du i reprezentowanie Sp6lki w sporach
z czlonkami zzrz4du,

11) uszczeg6lawianie cel6w zarz4dczych, od realizacji kt6rych zaleZy czg66

zmienna

wynagrodzeri czlonk6w zarz4du, ustalanie wagi poszczeg6lnych cel6w oraz kryteri6w ich
rc alizacji i r ozliczani a,
12) ocena realizacji celow zarz4dczych

w danym roku obrotowym i okredlanie na tej podstawie

wysokoSci czgSci zmiennej wynagrodzenia

c

zlor*ow zarz4du,

l3) okedlanie og6lnych zasad odnosz4cych sig do zakresu oraz sposobu udostgpniania czlonkom
Zarzqdt vrzqdzeh technicznych oraz zasob6w stanowi4cych mienie Sp6lki, niezbgdnych do
wykonywania przez nich funkcji, a takZe korzystania, jeSli jest to uzasadnione, przez czlor*a
zarz4du

z mienia Sp6lki do cel6w prywatnych

ponoszonych przez czlonk6w Zarz4du

i

zesad pokrywania uzasadnionych kosa6w

w zwiqzku z pelnieniem

imieniu Sp6lki umowy z czlonkiem Zarz4dt reguluj4cej te sprawy,

funkcj

i

a takze zawieranie w

14)

wyuiafie zgody na uczestnictwo i poniesienie lub refinansowanie przez Sp6lkg kosa6w

indy.widualnego szkolenia czlonk6w Zarz4dt zwiqzarego z przedmiotem uslug dwiadczonych na
podstawie umowy o Swiadczenie luslug zarz4dzania zawartej przez Spolkg z czlonkiem Zarz4dt,

je2eli koszty te przekroczq w danym roku kalendarzowym 10 000 zl netto,
15) wyrazanie zgody na wykorzystanie przez czlorka Zarz4dt platnej przerwy w Swiadczeniu
uslug, przysluguj4cej w kazdym roku kalendarzolvym, gdy czlonek Zarz4du chcej4 wykorzystai

w kolejnym roku kalendarzowym.
7. Rada Nadzorcza, dokonuj4c wyboru bieglego rewidenta, kieruje sig zasadE,
audy,torska nie powinna

ii

ta sama firma

byi ponownie wybrana w nastqpnym roku, jeZeli badala sprawozdanie

finansowe Sp6lki przez dwa kolejne lata.

8.

Wynagrodzenie czlonk6w Rady Nadzorczej okeSla Regulamin Rady Na&orczej.

o kt6rym mowa w $ 13 ust. 3 niniejszego Aktu zalo2ycielskiego.
S14.1. Caloksztattem dzialalnoSci Sp6lki kieruje Zarz4d,

2. Zan4d Sp6lki sklada sig z

I

kt6ry reprezentuje Sp6lkg na zewn4trz.

(ednej) do 3 (trzech) os6b

- Prezesa lub Prezesa i jednego lub

dw6ch Wiceprezes6w.
3. Zarz4d Sp6lki dziala w oparciu o regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wsp61nik6w.

4. Zarz4d powolywany jest na okes trzech [at. Kadencja czlonk6w Zarz4du jest wsp6lna.

i odwoluje Rada Nadzorcza. Czlonkowie Zarz4du powolyrvani s4
spoSr6d os6b, kt6re spelniajE wymogi okredlone w art. 22 usta*y z dnia 16 grudnia 2016 r. o
Czlonk6w zarz4du powoluje

zasadach zArz4dzania mieniem palistwowym (Dz.

5.

Przed powolaniem

i

U. 22016 r., po2.2259 z p62n. zm.)

.

odwolaniem czlonk6w Zarz4d't Rada Nadzorcza zasigga opinii

Prezydenta Miasta Bialegostoku, a nastgpnie powiadamia go

powolania lub odwolania. Tryb zasiggania opinii

i

o uchwale podjgtej w

sprawie

powiadamiania o podjgtej uchwale okeSla

Regulamin Rady Nadzorczej.
6. Zarz4d mo2e ustanowid prokurent6w. W przypadku Zarz4du jednoosobowego oSwiadczenia w

imieniu sp6lki sklada czlonek zzrz4du dzialaj4c jednoosobowo. W przypadk't Zarz4du
skladaj4cego sig z dw6ch lub wigkszej ilodci os6b do skladania oSwiadczeri

w imieniu sp6lki

wymagane jest wsp6ldzialanie dw6ch czlonk6w Zarz4du albo jednego czlonka Zarz4du l4cznie z

prokurentern.

7

7

. (uchylono)

8. (uchylono)

9. Zarz4d Sp6lki zobowi4zany jest niezwlocznie przedstawi6 Prezydentowi Miasta Bialegostoku

jednolity tekst umowy Sp6tki po karZdorazowym zarejestrowaniu zmian.
$15. (slveilony)

$16. Do spraw niewegulowanych niniej szym aktem maj4 zastosowanie przepisy kodeksu sp6lek

handlowych i ustaw szczeg6lnych.
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