
Umowa nieodplatnego przekazania akcji

zawarta w dniu ..r. w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, 43-300 Bielsko-Biała;

NlP: 937-21,-85-644; reprezentowanym przez Andrzej Płonkę - Starostę Bielskiego jako

P rzewod n iczącego Zarządu Powi atu Bi e l s ki ego,

zwanym w dalszej części umowy ,,Zbywaiącym"

a

Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym w Bielsku Białej z siedzibą w Bielsku-Białej przy

ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała; NlP: 937-269-4ż-2ż; reprezentowanym przez,.

1,/ ,,,......,.......,.. - Przewódniczącego/Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku

ż / .,,.,,............. - Czło n ka Zar ządu Zwi ązku,

zwanym w dalszej części umowy,,Nabywającyffi",

zwanymi w dalszej części umowy łącznie ,,Stronami",

preambuła

1/ W dniu 77 marca 2017 r. został utworzony przez Zbywajqcego oraz gminy: Bestwina,

Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice, Porqbka, Beskidzki

Zwiqzek Powiatowo-Gminny w Bielsku-Białej, do którego zadań należy organizacja

publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej

w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Zbywajqcego i tworzqcych

go gmin,

2/ Zbywajqcy jest właścicielem 100% akcji spółki komunalnej PKS w Bielsku-Białej Spółka

Akcyjna z siedzibq w Czechowicach-Dziedzicach przy ul, Traugutta 11, 43-502 Czechowice-

Dziedzice, wpisanq do rejestru przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego pod

numerem KRS 0000207966, NlP: 547-004-91-47 (dalej,,Spółka"),

3/ W dniu ,...., Rada Powiatu w Bielsku-Białej uchwałq nr ..,,,......... wyraziła zgodę

na zbycie akcji Społki przez Zbywajqce7o, w drodze nieodpłatnego przekazania na rzecz

Nabywajqcego,

4/ W dniu ..,..... Zgromadzenie Nabywajqcego, uchwałq nr ...,.....,....., wyraziło zgodę

na nabycie akcji Spółki w trybie podanym w pkt 3,



5/ lntencjq Stron jest dalsze wykorzystywanie potencjału i zasobów Spółki do realizacji zadań

Nabywajqcego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w szczegolnoŚci w drodze

bezpośredniego powierzania Społce usług publicznego transportu zbiorowego, a także

zapewnienie kontroli Nabywajqcego nad Spółkq, co pozwoli uznać Spółkę za podmiot

wewnętrzny w rozumieniu odpowiednich przepisow prawa unijnego i krajowego, w tym:

Rozporzqdzenio (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŹdziernika

2007 r, dotyczqce usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu

pasażerskiego oraz uchylajqce rozporzqdzenia Rady (EWG) nr 1191-/69 i (EWG) nr 1-107/70

(Dz, U. LJE. L, z 2007 r,, nr 31_5 poz. 1 z poźn. zm.) i ustawy z dnia 16 grudnia 201-0 r.

o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz, lJ. z 2017 r, poz. 2736 z późn. zm,).

N i n iejszym Strony postó nawiają, co następuje :

§r,
1. Zbywający oświadcza, iz jest właścicielem:

1/ 340O0O (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A,

o numerach kolejnych: od A000000001 do A000340000 o wartości nominalnej 1,0 zł

(słownie: dziesięć złotych) kazda, tj. o łącznej wartości nominalnej 3 400 000,00 zł

(słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych), na podstawie umowy nieodpłatnego

przeniesienia własności akcji zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Bielskim

w dniu 3 grudnia 2008 r. aneksowanej w dniu 14 października 2009 r. i w dniu

21, października 20].5 r.,

21 60 000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach

kolejnych: od A00034000]. do A000400000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie:

dziesięć złotych) każda, tj, o łącznej wartości nominalnej 600 000,00 zł (słownie: szeŚĆset

tysięcy złotych), na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własnoŚci akcji

zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Bielskim w dniu 1-4 października

2009 r.,

31 41,BO0 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych imiennych serii B,

o numerach kolejnych: od 000000001 do 000041800 o wartości nominalnej 1,0 zl

(słownie: dziesięć złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 418 000,00 zł

(słownie: czterysta osiemnaście tysięcy złotych), w wyniku wykonania przez Powiat

Bielski prawa poboru akcji Spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

i emisji akcji,
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ż.

4/ 35ooo (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, o numerach:

od 000041801 do 000076800 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięĆ złotych)

każda, tj, o łącznej wartości nominalnej 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięĆdziesiąt

tysięcy złotych), w wyniku wykonania przez Powiat Bielski prawa poboru akcji Spółki

w wyniku podwyzszenia kapitału zakładowego Spółki i emisji akcji,

których zbycie stanowi przedmiot niniejszej umowy (dalej ,,Akcje"), stanowiących łącznie

Loo% kapitału zakładowego Spółki aktualnie wynoszącego 4768 000,00 zł (słownie: cztery

miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Zbywający oświadcza, że Akcje, o których mowa w ust. 1, są wolne od jakichkolwiek wad

prawnych, ograniczeń w zbywaniu lub innych obciązeń oraz nie są przedmiotem roszczeń

jakichkolwiek osób trzecich.

§z.

Zbywający przenosi nieodpłatnie na rzecz Nabywającego własność Akcji, na warunkach

określonych niniejszą Umową, a Nabywający wyraża na to zgodę.

Strony posta nowiły, ze przekaza n i e doku mentów Akcj i Nabywającem u przez Zbywającego

nastąpi w dniu podpisania niniejszej Umowy w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§3.

Nabywający zobowiązuje się względem Zbywającego:

1_/ doprowadzić, w terminie do 30.06.2018 r., do zmiany Statutu Spółki poprzez

wprowadzenie ograniczenia zbywalności i obciążania Akcji w formie obowiązku

uzyskania kazdorazowej zgody Nabywającego na taką czynność.

2/ dokonać, w terminie do 31,,1,2.201,8 r., zmiany statutu Nabywającego poprzez

wprowadzenie zapisów, które zapewnią, że:

a) w przypadku likwidacji Nabywającego podział Akcji może nastąpiĆ pomiędzy

Uczestników Nabywającego proporcjonalnie do średniej wpłat wnoszonych przez

Uczestników Nabywającego na pokrycie kosztów działalności Nabywającego

z 5 ostatnich lat nie licząc roku, w którym nastąpi likwidacja Nabywającego, po spłacie

wszystkich zobowiązań Nabywającego; w przypadku, gdy likwidacja Nabywającego

nastąpi wcześniej do ustalenia średniej wpłat z okresu 5 ostatnich lat wlicza się

wysokość przekazanej Zbywającemu pomocy finansowej przez Uczestników

Nabywającego na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego

w latach poprzednich,

1.

2.

1.



1,.

2.

b) wyjście jakiegokolwiek Uczestnika Nabywającego przed likwidacją Nabywającego nie

uprawnia go do nabycia Akcji Spółki.

2, Terminy, o których mowa w ust. 1mogą uleczmianie zważnychprzyczyn, na uzasadniony

wniosek Nabywające9oI za pisemną zgodą Zbywającego.

§ą.

Zbywający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zarządu Społki, w formie

pisemnej, o zawarciu niniejszej Umowy.

Nabywający zobowiązuje się do niezwłocznego złozenia wniosku doZarządu Spółki o wpis

do księgi akcyjnej.

§s.

Umowa podlega prr.piro, prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i wszelkie

jej postanowienia będą interpretowane zgodnie z nim. Umowa zawarta jest w

szczególności w oparciu o art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce

komunalnej

(t. j. Dz. lJ. z2ot7 r. poz. 8ż7) oraz art. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji

i niektórych uprawnieniach pracowników (t. j. Oz. U, z ż0I7 r. poz.1-055).

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewazności.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub jej dotyczące, w tym takze powstałe na

tle interpretacji jej postanowień, których nie można rozwiązac polubownie, zostaną

poddane rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zbywaiącego.

Umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

po jednym dla każdej ze Stron.

Zbywający: Nabywający:

1,.

2.

3.

4.
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