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AK^I Z ALOzYCIELSKI SPOLKI

z oGRANTCZON,{ ODPOWTEDZTALNOSCTA
Rozdzial

I

Czg56 ogrilna

l. Firma i siedziba

l.

$r.
Sp6lka prowadzid bgdzie dzialalno(i pod firmq: ,,Stadion

Miejski" Sp6lka

z ograniczonq odpowiedzialnoSciE

2.
Miejski"

Sp6lka moZe uzywai

rv obrocie sk6tu firmy rv brzmieniu: ,,Stadion

Spolka z o.o. lub ,,Stadion

Miejski"

Sp. z o.o

3. Siedzib4 Sp6tki jest miasto Bialystok.----------------

2, Czas trwania
$2.

l. Czas trwania Sp6lki jest nieograniczony
2. Sp6lka dziala zgodnie z obowi4zuj4cymi

przepisami prawnymi,

w szczeg6lnodci zgodnie z przepisami Kodeksu Sp6lek handlowych.--------------------

9

3. Cele dzialalnoSci
$3.
I

.

Podstawowym celem Sp6lki jest realizowanie zadari wlasnych Gminy

z zakresu tllorzenia organizacyjnych warunk6w sprzyjajqcych
upowszechnieniu kultury fizycznej i kultury, w szczeg6lno5ci przez utrzymanie i
Bialystok

obslugg obiektu sportowego pod nazw4 ..Stadion Miejski".

2. Zadania, o k16rych mowa w ust. 1, bgd4 realizowane w celu zaspokojenia
zbiorowych potrzeb wsp6lnoty samorzqdowej

w

zakresie kultury fizycznej,

w tym

dostgpu do urz1dzeh sportowych oraz w zakresie kultury, rv celu zapewnienia rozu,oj u

sportu i upowszechniania krrltury

3. Zasady korzystania z usfug publicznych Swiadczonych przez Sp6lkg. a takZe

/

obowi4zki Spolki wobec odbiorc6w uslug okre3la Regulamin.----

4. Regulamin, wymieniony w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz jego zmiany,
po zaopiniowanit przez Radg Nadzorcz4 oraz

po uchwaleniu przez Zarz4d Sp6lk|

podlega zatwierdzeniu przez Prery denta Miasta Bialegostoku

4. Przedmiot dzialalno5ci
$4.

Przedmiotem dzialalnoici Spolki. *'edlug Polskiej Klasyfikacji DzialalnoSci.
jest nastgpujqcy zakres uslug

l)

wynajem

i

zarz4dzanie nieruchomo5ciami wlasnymi

lub dzier2arvionymi

(PKD 68.20.2)

2) wypo\czanie i
77

dzierZawa sprzgtu rekeacyjnego

i

sportowego (PKD

.21.2).-------

3) dzialalnoSi pomocnicza zwiqzana z utrzymaniem porz4dku w budynkach
(PKD 8r.r0.Z)

4) dzialalnoSi mvi4zana z

organizacj4 targ6w, wystaw

i

kongres6w (PKD

82.30.2),-------

5)

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz

rekreacyjnych (PKD 85.5 l.Z)

zajq( sportowych

i

10

6)

dzialalnoSi obiekt6u, sportouych (PKD 93.1

7)

1.2).-------

dzialalno(i obiek-t6u, sfu2qcych poprau'ie kondycji fi4 cznej (PKD

8) pozostala dzialalnoi6 z;viqzana ze sportem (PKD 93.19.2)
9) pozostala dzialalnoSi rozrywkou,a i rekreacyjna (PKD 93.29.2)

l0) dzialalnoSi obiekt6w kulturalnych (PKD 90.04.2)

Rozdzial

II

Kapital Sprilki

('

1. Postanowienia o96lne

\.

$5.
I . Sp6lka
|)
a

{.t,l

tworzy nastgpuj4ce kapitaly i fundusze:-----

kapitatv:-----

) zakladorw .-

b)

zapasowy.--

c) rezenvo'rw:-

2) fundusze celowe przewidziane obou,i4zujECym prawem.2. Kapital zakladowy Sp6lki *ynosi 22.000.000.- zl (slownie: dwadzie5cia dwa

miliony zlotych) i dzieli sig na 44.000 (slorvnie: czterdzieSci cztery tysiqce) udzial6w
o wartoici nominalnej 500,- zl (slownie: pigiset zlotych) kazdy z

udzial6w.------------

3. Udzialy sq rorn ne i niepodzielne.4. Wspolnik mo2e miei wigcej niZ jeden udzial.--------

5. Udziaty wsp6lnik6w mog4 by6 umarzane za ich zgod4 w drodze nabycia
ludziatu przez Sp6lkg. Umorzenie dobrowolne moZe nastgpowai za wynagrodzeniem

pienigZnym lub rzeczowym b4d2, o ile wsp6lnik wyrazi zgodg, bez wynagrodzenia.
Umorzenie moze nastgpowa( poprzez obniZenie kapitalu zakladowego Sp6lki lub z
czystego zvsku.-----------

ll

6. l) Wspolnicy mog4 byi zobowi4zani do wniesienia doplat w wysokoSci l0-

kotnoici

wartoSci posiadanych udzial6w, rownieZ w innym celu niZ na pokrycie straty

w danym roku obrotowym.---------------

2) Doptaty bgd4 nakladane

i

uiszczane przez Wsp6lnika r6wnomiernie w

stosunku do ich udzial6w.

3) Terminy i

wysokoSi doplat okredlone bgdq we wlaSciwej uchwale

Zgromadzenia Wsp6lni k6w.-7. Wyl4czony jest zwrot doplat Wsp6lnikowi do 2029 roku wlqcznie.------------2. Udziaty
$6.

l.
--.

Wszystkie udzialy

w

Sp6lce obejmuje Miasto Bialystok, to jest obejmuje

44.000 (slownie: czerdzieSci caery gsi4ce) udzial6w o tEcmej wartoSci nominalnej
22.000.000,- zl (slownie: dwadzie6cia dwa miliony zlotych) za wHad niepienig2ny w

postaci skladnik6w mienia zorganizowanego przedsigbiorstlva w rozumieniu art. 55r

kodeksu cywilnego, pozostalego
bud2etowego,

po

zlikwidowaniu samorz4dowego zakladu

to jest ,,Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji w Bialymstoku".

Skladniki mienia powyZszego zorganizowanego przedsigbiorstwa (w rozumieniu art.

55r kodeksu cywilnego), kt6re sq wnoszone jako wklad niepienigZny do Spolki.
zoslaty szczeg6lowo opisane
zaloZycielskieg o

-

zalqcznikach

1) zal4czniku

w stanowi4cych integraln4

czgSi niniejszego aktu

:---------------

nr I do Aktu zaloZycielskiego ,,Stadion Miejski" Sp. z o. o.,-------

2) zal4cmikl nr 2 do Aktu zaloZycielskiego ,,Stadion Miejski" Sp. z o. o., a s4
a) prawo trwalego zarz4dl (zarzqdt w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia

20 grudnia 1996 roku o

gospodarce komunalnej) zabudowanej nieruchomo3ci.

poloZonej w Bialymstoku, obrgb ewidencyjny nr
dzialek oznac zonych numeram i geodezl.i

n1 m

i

9

Nowe Miasto, skladajqcej sig z

:------------------

t2

-

77611 (siedemset siedemdziesiqt szeSc lamane przez jeden)

5039 m2

o powierzchni

(pigi tysigcy lrzydzieici dziewigi metr6w kwadratowych) przy ulicy

Kawaleryjskiej (Kw Nr BI l8/00036337/0).--

-

77

6/2 (siedemset siedemdziesi4t szeSi lamane przez dwa) o powierzchni

t

ha

6711 m2 (eden hektar sze56 tysigcy siedemset jedena5cie metr6w kwadratowych)

przy

ul

icy Kawaleryjskiej (Kw Nr Bll

B I 000 122'7

9/

I

-

).-------------

- 777 (siedemset siedemdziesiqt siedem) o powierzchni

t

ha 4942 m2 (dziewig6

hektar6w cztery tysi4ce dziewig6set cderdzieici dwa metry kwadratowe)
ulicach: Kawaleryjskiej. Konstantego Ciolkowskiego, Slonecznej

nr

Ii

-

przy

Wiosennej

(Kw Nr BI l8/00012279/l ).--------------

\i

kt6re na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy
gospodarce komunalnej (tekst

z

drua 20 grudnia 1996 roku o

jednolity:Dz.U. z 201 I roku. Nr 45, poz. 236) staje sig

prawem uZytkowania wiecrystego Sp6lki, h6rego warto56 zostala ustalona na
podstawie operatu szacunkowego, sporzqdzonego przez rzeczoznawcg maj4tkowego

Kamilg Kukawkg-Chwalib6g, ff
Kraszewskiego 304/6)

w dniu

uprawnien 4447

(I

5-025 Biatystok,

ul.

18 s$cmia 2013 roL:u na kwotg 17.705.482,- zl

(siedemnaScie milion6w siedemset

pigi tysigcy czterysta osiemdziesi4t dwa zlote);-----

b) prawo trwalego zarz7dtt (zarzEdtt w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia

20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej) zabudowanej nieruchomoSci
poloZonej przy ulicy Elewatorskiej w Bialymstoku, obrgb ewidencyjny nr 4 Starosielce Pln., oznaczonej numerem geodezyjnym dzialkt 82/9 (osiemdziesiqt dwa

3 ha 5830 m2 (trzy hektary pigi tysigcy
trzydzieSci metr6w kwadratowych), (Kw Nr BI lB/00014507/3), L16re na

lamane przez dziewig6) o powierzchni
osiemset

podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnta 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej
(tekst jednolity : Dz. U. z

20ll

roku, Nr 45, poz. 236) staje sig prawem u2ytkowania

wieczystego Sp6lki, kt6rego wartoS6 zostala ustalona

na podstawie

operatu

szacunkowego, sporz4dzonego przez rzeczoznawcg majqtkowego Kamilg Kukawkg-

Chwalib6g, nr uprawnieri 4447 (15-025 Biatystok, ul. Kraszewskiego 304/6) w dniu

t3

18 stycznia 2013 roku na larotE 4.524.576,-

caery rysiqce pigiset siedemdziesiqt

zl (crtery miliony pigiset

dwadzieScra

zlotych).

szeSc

3) zal4czniku nr 3 do Aktu zalozycielskiego ..Stadion Miejski" Sp. z o.

o.,-----

4) zalqcmrku nr 4 do Aktu zalozycielskiego ,.Stadion Miejski" Sp. z o. o. -------

2. R6znic9 migdzy stanem lunduszy zakladu budzetowego wedlug
zamknigcia tego zakladu powigkszonych

o

wartoSci wynikaj4ce

z

bilansu

przekszlalcenia

praw trwalego zarz4dt w prawa uZytkowania wieczystego, a kapitalem zakladowym

,q--r

Spolki (o kt6rym morva u, $5 ust. 2) przekazuje sig na kapital zapaso\ry Sp6lki.--------

i*?P}.

3. Podwy2szenie kapitalu zakladowego

'ffi)"t)

w trybie postanowiei Aktu zaloiycielskiego

,/

$7.

J

PodwyZszenie kapitalu zakladou,ego Sp6lki przez u,niesienie wkladou'
pienig2nych lub niepienigznych do kwoty 250.000.000,-

milion6w zlotych) w terminie do dnia

3l

zl

(dwie3cie pig6dziesiqt

paldziemika 2029 rokru nie stanowi zmiany

Aktu zaloZycielskiego i nastgpuje na podstawie uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w,
jednakZe wkladami niepienig2nymi moZe zosta6 pokryty maksymalnie
73.982.390,-

zl

do ku,oty

(siedemdziesi4t trzy miliony dziervigiset osiemdziesi4t drva tysi4ce

trzysta dziewiEidziesi4t

zlotych).----Rozdzial

III

Organy Sp6lki
1. Postanowienia o96lne
$8.

Organami Spolki s4:-----1. Zgromadzeni e Wsp6lnik6w

2. Rada Nadzorcza,----3. Zarzqd.-----2. Zgr omadzenie Wsp6lnik6w
$e.

1.1

1

. Na Zgromadzeniach

Wsp6lnik6w Miasto Bialystok reprezentowane jest

przez Prezy denta Miasta Bialegostoku.--

2. Prezydenl Miasta Bialegostoku na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w sklada su'oj e
oSwiadczenia osobi$cie. albo w oparciu o zarzqdzenia Prezydenta oSwiadczenia sklada

upowaZniony zastgpca samodzielnie b4d2 wraz z inn4 upowa2nion1 przez Prezydenta
Miasta Bialegostoku osobq.---

3.

Na Zgromadzeniu Wsp6lnik6rv na kaldy udzial przypada jeden glos
$

10.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wsp6lnik6w

l)

rozpatrzenie

i

naleZ4:

zatwierdzenie sprau'ozdania Zarzqdt

z

dzialalnoSci Sp6lki

oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium

czlonkom organ6w Sp6lki z vrykonania przez nich obowi4zk6w.--

2)

zby cie, r,rydzier2awienie przedsigbiorstwa

oraz ustanowienie na nim prarva

u4 tko\\ ania.--

3) zbycie
przysfugujqcego

nieruchomoSci. ustanouienie

na ,rec) Spolki lub

zby cie

jej rvieczystego u4 tko\\ ania

4) podjgcie uchwaly o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty,----------------

5) podejmowanie uchwal rv sprawie przyst4pienia do innych sp6lek, fundacji
i organizacji gospodarczych i polqczenia Spolki.----------

6)

powolywanie

i

odwolywanie oraz ustalanie

liczby

czlonk6w Rady

Nadzorczej.---7) uchwalanie regulamin6rv Rady Nadzorczej i Zarz7du,-8) uchwalanie rocznych i wieloletnich plan6w Sp6lki,

9) udzielenie zezwolenia na

zaciqgnigcie

kedytu lub

poiry czki

przewy2szajqcych 5% kapitalu zakladowego.

l0)

Uchwalanie zasad ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w zarz4dr i

czlonk6rv rad nadzorczy ch iksztahorvanie wynagrodzeri
2. Zgromadzenia Wsp6lnik6rv odbywaj4 sig vv siedzibie Sp6lki.
3. Rada Nadzorcza

<l&

t5

$11.

l.

Rada Nadzorcza jest povvolyrvana

i

odu'olyw ana

ptzez Zgromadzenie

Wsp6lnik6w. Pou,olujqc czlonk6w Rady Nadzorc zej Zgromadzenie Wsp6lnik6w
wskazuje, jakie funkcje poszcze96lni czlonkowie bgd4 pelnii w Radzie.--------

2. Czlonkowie Rady Nadzorczej s4 powolywani spoSr6d osob. kt6re spelniajq
wymogi, o kt6rych mowa w art. 19 ust. I ustawy z dnia

16 grudnia 2016

zarzqdzania mieniem paistwowym (Dz. U. z 201 6 r., poz.

r. o zasadach

2259).--

3. Kadencia czlonk6w Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest wsp6lna.--------

/

v

4. Rada Nadzorcza sklada sig

5.

z3 (trzech)

Rada Nadzorcza dziala

w

do 5 (pigciu) czlonk6w.------

oparciu

o

regulamin uchwalony przez

Zgromadzenie Wsp6lnikow. Zgromadzenie Wsp6lnik6w mo2e upowaZnii Radg
Nadzorcz4 do uchwalenia jej regulaminu.$ 12.

Czlonek Rady Nadzorczej moLe by6

kt6rym zostal powolany. JeZeli
zostanie powolana inna osoba,

w

jej

w

ka2dej chwili odwolany

w trybie. rv

miejsce odwolanego czlonka Rady Nadzorczej

mandat wygasa lqcznie z mandatami pozostatych

czlonkou Rady Nadzorczej ------------$

13.

L Do uprawnieri Rady Nadzorczej, opr6cz spraw okre5lonych

przepisami

Kodeksu Spolek Handlowych nalezy :--

I)

pravvo zawieszania

w

czynno5ciach.

z wa2nych powod6rv. w glosowaniu

tajnym. poszczeg6lnych lub wszystkich czlonk6w Zarzqdt Spolki, po zasiggrigciu
opinii Prezydenta Miasta Bialegostoku.-2) wyb6r bieglego rewidenta badaj4cego sprawozdanie finansowe,-----

3) na wniosek Zarz4du Sp6lki udzielanie zezwolenia na zaci4gnigcie kredytu
bankowego lub pozyczki w wysoko5ci od 2oh do 5% kapitalu zakladowego Sp6tki,-----

4) opiniowanie

zaciqgnigcia przez Sp6lkg kredytu bankowego lub pozyczki

przewy 2szajqcych 5% kapitalu zakladowego.--

t6

5)

wyra2enie zgody

na dokonanie przez Sp6lkg darorvizny o

rvartoSci

przekaczajqcej 500.- zl (pigiset zlorych ).--------

6) opiniowanie wniosk6w Zarzqdu w sprawie nabycia, obciqZenia i zbycia
nieruchomoSci.

7) opiniowanie

re-qulaminu korzystania

z

uslu,q publicznych Swiadczonych

przez Spolkg.--

8) zawieranie w imieniu Sp6lki um6w z cztonkami Zarz4du i reprezentowanie
Spolki

u

z

sporach z czlonkami zarzqdu.--------

,..

9) uszczeg6lawianie cel6rv zarzqdczych, od realizacji L:t6rych zaleiry czgi1
zmienna wynagrodzeri cztonk6w zarz4dl, ustalanie wagi poszczeg6lnych cel6w oraz

kryteri6w ich realizacji i rozliczania.--10) ocena realizacji cel6w zarzqdczych rv danym roku obrotonym

i

okreilanie

na tej podstawie wysokoSci czg3ci zmiennej wynagrodzenia czlonk6w zarzqdu,---------

1l)

okreSlanie og6lnych zasad odnosz4cych sig

do zakresu oraz sposobu

udostgpniania czlonkom Zarzqdt wzqdzeh technicznych oraz zasob6rv stanou'i4cych

mienie Spolki. niezbgdnych do wykonywania przez nich funkcji, a takze korzystania,
jeSli jest to uzasadnione , przez czlonka zarzEdl z mienia Sp6lki do cel6w prywatnych i
zasad pokrywania uzasadnionych koszt6w ponoszonych przez czlonk6w Zarz4du w

zwi4zk-u

z

pelnieniem funkcji

a tak2e zarvieranie w imieniu Spolki umouy

z

czlonkiem Zarzqdu reguluj4cej te spra$y.

12) wyra2anie zgody na uczestnictwo

i

poniesienie lub refinansowanie przez

Sp6lkg koszt6rv indyrvidualnego szkolenia czlonkorv Zarzqdu zwi4zanego z
przedmiotem uslug Swiadczonych

na podstawie umowy o

Swiadczenie uslug

zarzqdzania zawartej przez Sp6lkg z czlonkiem Zarzqdt, je2eli koszty te przekocz4 w

danym roku kalendarzoul m l0 000 zl nello.-----------13) wyraZanie zgody na uykorzystanie przez czlonka Zarzqdu platnej przerwy

w

Swiadczeniu uslug, przysluguj4cej

w

ka2dym roku kalendarzowym, gdy czlonek

ZarzEdu chce j4 wykorzystac w kolejnym roku kalendarzo\lym.----------

t7

2. O podjgciu uchwaly w sprawie okreSlonej w ust. I pkt I niniejszego
paragrafu Rada Nadzorcza niezwlocznie powiadamia Prezydenta Miasta
Bialegostoku.-3. Rada Nadzorcza. dokonujqc vryboru bieglego reu'identa kieruj e sig zasadq, i2

ta sama firma audytorska nie povvinna byi ponownie wybrana w nastgpnym roku,
jeZeli badala sprawozdanie finansowe Spolki przez dwa kolejne lata.-----------4. Zarzqd
c

$ 14.

1. Zarzqd Sp6lki sklada sig z 2 (dwoch) lub 3 (trzech)

os6b

Prezesa oraz

jednego lub dw6ch Wiceprezes6w.

.v

2. Zarzqd powolywany jest na okres 3 lat. Kadencja czlonk6w Zarz7du jest

i

wsp6lna. Czlonk6w Zarzqdu powoluje

odwoluje Rada Nadzorcza. Czlonkowie

Zarzqdu powolywani s4 spoSr6d osob. kt6re spelniaj4 wymogi okeSlone

w art. 22

ustawy z dnia l6 grudnia 2016 roku o zasadach zarzqdzania mieniem paristwo*ym.---3. Przed porvolaniem i odwolaniem czlonk6w Zarz4du Rada Nadzorcza zasiEga

opinii Prezydenta Miasta Bialegostoku. a nastgpnie powiadamia go o uchwale podjgtej

w

sprawie pou'olania lub odwolania. Tryb zasiggania opinii

i

powiadamiania

o

podjgtej uchwale okreSla Regulamin Rady Nadzorczej.----

4. Zarzqd dziala w oparciu o regulamin uchwalony przez

Zgromadzenie

Wsp6lnik6w.--

5. Do skladania i podpisyrvania oSwiadczefi

w imieniu Sp6lki

konieczne jest

rvsp6ldzialanie dw6ch czlonkow Zarz7du lub jednego czlonka Zarzqdt i prokurenta.---

6. Zarzqd Sp6lki zobowiqzany jest niezwlocznie przedstau,ii Prezydentowi
Miasta Bialegostoku jednolity tekst Akfi zaloLrycielskiego po kaZdorazowym
zarej estrowaniu

zmian.---------Rozdzial
CzgSd

IV

koicowa

$

15.

Rokiem obrotowym Sp6lki jest rok kalendarzo!\y.------------

18

$ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem zaloZycielskim stosuje sig
przepisy Kodeksu Sp6lek Handlowych.'

---------

