
Tekst jednolity 

AKT PRZEKSZTALCENA 
LPRZEDSBORSTWA KOMUNALNEGO 

W SP&K 
2 OGRACZONA ODPOWEDZALNOSClA 

& 1. 	Stosownie do uchwal nr VU/80/92 z dn 
hstopada 1994 r. Rady Miejskiej w Bochni oraz 
Zarzdu Miasta Bochni , Grnina Miasta Bock 
Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Kcmunn 
odpowiedzialnoci.--------------------------------------------- 

Ogolne zebranie pracown ikow Miejskiegc 
Mieszkaniowej w Bochni uchwalarni nr 1-5 z dnia 
propozycj takiego przekszta1cenia. ----------------------- 

21 grudnia 1992 r. i nr V/35/94 z dnia 29 
uchway nr 94/94 z dnia 16 listopada 1994 r. 
ni postanowia przeksztalciO dotychczasowe 

I Mieszkaniowej 	w spókç z ograniczonEl  

Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej I 
4 pazdziernika 1994 r. zaopiniowalo pozytywnie 

W zwizku z powyzszym stawajcy ci~wiadczajqq ze Zarzqd Miasta Bochni, reprezentujqcy 
organ zatozycleiski przeksztatca Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bochni w 
jednoosobowq spóikç z ograniczonq odpowiecziaInoscis Grniny Miasta Bochnia zwan

- 
dalej 

, na zasadach okreonych w ninieszym akcie.---------------------------------------------------------- 

POSTANOWENA OGOLNE 

& 2. Firma SpOkl brzmi ,, Bocheñskie Zakady Usug Komunalnych ,, - SpOka z ograniczon 
odpowiedzialno~ciq w Bochni SpOtka mo2e uywaO nazwy skrOconej : Bocheñskie Zakady Ustug 
Komunanych ,, - Spoka z o.o. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
& 3. Sledzibq Spôki jest Miasto E3ochnia. ----- 
& 4. 1. Zatoycielem Sp&tki jest Grnina Miasta Bochni. ---------------------------------------------------------

2. SpOka powstaje w wyniku przeksztatcenia przedsibiorstwa komunainego pod nazwel  
,,Miejskie PrzedsRbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bochni,, --------------------------- 
& 5. 1. SpOka dziata na podstawie ustawy z dnia 15 wrzeãnia 2000 r. - Kodeks spôek 
hand lowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) --------------------------------------------------------------------------------- 

2. W braku odpowiednich ureguowañ niniejszego aktu stosuje sip wyzej wymienione przepisy. -- 
& 6. Spolka dziata na obszarze Rzeczypospoitej Poskiej i za granicq ----- ------------------  -------------  
& 7. Czas trwania spóki jest nieograniczony. ------------------------------------------------------------------------- 

U. CEL I PRZEDMOT DZIALAMA 
PRZIEDSBORSTWA SPOLK 

& 8. Celem dziatania SpOi'ki jest zaspokojenie potrzeb w zakresie usug komunalnych 
prodLikcyjnych I handlowych na terenie dziatania Spôiki . 
& 9. 1. Przedrniot dziatania SpOki stanowi , wedug oznaczeñ Poisklej Klasyfikacji 
Dziatanoci:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) odprowadzanie I oczyszczanie cieków (PKD 90.01.Z), ---------------------------------------------------- 

2) 
 

gospodarowanie odpadami (PKD 9002.Z) , ---------------------------------------------------------------- 

3) dziataInod sanitarna i pokrewna (PKD 90.03.Z), ------------------------------------------------------------- 
4) pogrzeby i dziatanoó pokrewna (PKD 910:32) , ------------------------------------------------------------ 
5) budowa drOg kotowych I szynowych ( PKD 45.23.A) , ------------------------------------------------ 

6) dziatainoó ustugowa zwiqzana z zagospodarowaniem terenów zieleni ( PKD 01.41.B) , ------ 
7) zarzqdzanie nieruchomociami na ziecenie ( PKD 70.32.Z ), ---------------------------------------------- 
8) wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek ( PKD 70.2021 ---------------------------------------------- 
9) wynajern sprztu budowlanego 1 burzcego z obslugq operatorskq ( PKD 45.50.Z) , -------------- 
10) wynajem samochodów ciç2arowych z kierowc

- 
( PKD 60.24.C) , ----------------------------------- 

11) wydobywanie wiru I piasku ( PKD 14.21.Z) - ---------------------------------------------------------------- 



2. Stawajcy pasta nawiaj ze pierwszy Zarzd Spóki bdzie dwuosobowy i powoiLujq  w jego 
skad Romana Chrniela jako Prezesa 1 Taaeusza tabudç jako zastçpc Prezesa. -------------------- 

3.Kadencja pierwszego Zarzdu trwa do czasu wy4onienia nastpnego Zarzdu w drodze 
konkursu nie duzej jednak niz 3 miesice od dnia rejestracji Spofid i wygasa z chwilq powoania 
nowego Zarzdu . 
& 44. Wypisy tego aktu nalezy wydawaó SpOce I wspOlnikom. ------------------------------------------------ 
& 45. Opaty skarbowej nie pobrano wobec treci & 62 ust. 1 pkt 4 i & 69 ust. 3 pkt I 
rozporzqdzenia Ministra Finansôw z dnia 26 czewca 1992 r. w sprawie opaty skarbow€. ------------ 
& 46. Notariusz ustafti fqcznq nalenoó zai dokonane czynnoci na kwot 6.400.000,- ziL  a to: 
a - wynagrodzenie na kwoty 5.000.000,- 21 za sporzdzenie aktu notarialnego 1 300.000,- zf za 
piçO wypisOw aktu notarialnego, tj. fqcznie 5.300000,- zf zgodnie z & 9 pkt 2 I & 12 rozporzqdzenia 
Ministra SprawiedIiwoci z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej,----------------------- 
b - podatek od towarów i usug na kwot 1.100.000,- zl wedug stawki 22 % od kwoty 5.000.000,-
z zgodnie z art 2 118 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. a podatku od towarOw i usug oraz o 
podatku akcyzowym . 

NaIenoá bedzie patna w terminie 7 dii od daty przedstawienia rachunku Urzdowi 
Miejskiemuw Bochni. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Akt niniejszy ZOSt2l odczytany, przyj ty I poipisany. -------------------------------------------------------- 

KANCELARIA NOTAFUALNA 
MGR WILHELM WOJTKIEWCZ - NOTARIUSZ W BOCHNI 

Rynek 1812, 32-700 Bochnia 
Repertorium A numer ---------------------- 1719/1994 ------------------------ 



& 35. 	Zgromadzenie WspOtników otwiera Przewodniczqcy Rady Nadzorczej lub osoba przez 
niego wskazana p0 czym osoby uprawnior:e do gosowania wybierajq Przewodniczcego.-----------
W zgromadzeniu które udziela absolutorium Zarzdowi Spótki, przewodniczy czIonek Rady 

Nadzorczej---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

& 36. 1 	Do kornpetencji Zgromadzenia WspónikOw nalezy : ----------------------------------------------- 
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania bilansu oraz rachunku zyskow 1 strat za rok 
ubiegly i skwitowanie wadz SpOki z wykon2nia przez me obowzkOw, ------------------------------------- 
2) powzicie uchwa4y o podziale zysków lub pokryciu strat, ----------------------------------------------------- 
3) zmiana przedmiotu przedsiçbiorstwa SpOki , ---------------------------------------------------------------------- 
4) zmiana umowy SpOki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) podwyzszenie lub obni2enie kapit&tu zakladowego SpOtki ------------------------------------------------- 
6) poczenie SpOlki I przeksztatcenie Spóiki ------------------------------------------------------------------------- 
7) rozwiqzanie i Iikwidacja SpOIki --------------------------------------------------------------------------------------------- 
8) wyrazenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomoci I urzqdzeñ , przy czym Zgromadzenie 

WspOlnikOw w drodze odrbnej uchwaty mo2e okreió kwot w granicach której zgoda ta nie 
bdziewymagana , --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) wszelkie postanowienia dotyczqce roszczeñ o naprawienie szkody wyrzdzonej przy 
sprawowaniu zarzdu lub nadzoru ------------------------------------------------------------------------------------ 

10) skreIa sie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11) skreIa sk ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12) ustalanie wysokoci i terminu dop1at --------------------------------------------------------------------------------- 

2. Uchway Zgromadzenia WspOlnikOw wyrnagajq oprócz spraw wymienionych w ust. 1 
niniejszego paragrafu , inne sprawy okreone w Kodeksie spOtek handlowych -------------------------- 

3. Kompetencje wymienione w pkt 1,2,34,5,6. I 9 ust. I niniejszego paragrafu , Zgromadzenie 
wykonuje na wniosek Zarzdu SpOtki przekazany przez Rad Nadzorcz. ------------------------------- 

Wniosek wspolnikOw w tych sprawach powiniel byó zeopiniowany przez Zarzqd SpOki I Rad 
Nadzorczq. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Zgromadzenie WspOInikOw mo2e takze rozpatrywaó inne sprawy wniesione przez Zarzd 
lub Rad Nadzorcza.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — 

V. GOSPODARKA SPOLK 

& 37. Organizacj' przedsibiorstwa SpôIki okreFa regulamin organizacyjny ustalony przez 
Zarzd Spôtki I zatwierdzony przez Zgromadzenie WspoInikOw. -------------------------------------------- 
&38. 1. Spoka prowadzi rachunkowosó zgodriie z obowizuj

-
cymi przepisami . 

2. Rokiem obrachunkowym Spôki jest rok kalendarzowy. ---------------------------------------------- 
3. Pierwszy rok obrachunkowy SpOtki zaczyna sic z dniem rejestracji SpOki I koñczy si dnia 

31 grudnia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
& 39. Zarzcd SpOiki jest obowizany w cigu trzech rniesicy P0 upywie roku obrachunkowego 
sporzqdziá I zioyá organom nadzorczyrn bians na ostatni dzieñ roku , rachunek zyskOw I strat 
oraz dokadne pisemne sprawozdanie z dziatainoci SpOki w tym zakresie . 
& 40. 1. Czysty zysk Sp64ki mo2e byó przeznaczony w szczegolnoci na: ------------------------------- 
1) odpisy na kapital zapasowy, ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2) inwestycje, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3) odpisy na zasilanie kapitaOw rezerwowych twDrzonych w SpOlce, ------------------------------------- 
4) dywidendy dia wspólnikOw, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) inne cele ,ciIe okreIone uchwaiq waciwego organu Spóki. ------------------------------------------

2. Termin wypat dywidendy ustaa I ogasza Zarzd SpOtki. Rozpoczcie wypat powinno 
nastepia nie pózniej niz w cigu dwóch rn:esRcy od dnia podjcia uchwaly o podziate zysku 

X. PC)STANOWENIA KONCOWE 

& 41. 1. 	Sp6ka dorccza  swe ogtoszenia wspólnikom listami poeconyrni. ----------------------------- 
2. Kazde ogoszenie SpOki powinno byó wywieszone w siedzibie Sp64ki oraz w miejscach 

dostpnych dla pracownikOw. Ogoszenia mogq byô pubikowane w prasie lokalnej. -------------------- 
& 42. 	Czionkowie Rady Nadzc)rcze.i i Zarzqdu Sp6ki nie mog uczestniczyá w jakiejkolwiek 
dziaaInoci konkurencyjnej die Spóki . 
& 43. 1. Akt niniejszy stanowi jednoczenie protok6f Zgromadzenia WspoinikOw. -------------------- 



& 27. 1. DIa wanoci uchW21 Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie 
wszystkichczonkOw Rady------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Uchwaty zapadajq 
-

bezwzgt
-
dn 

-
w
-
kszociq

- 
 osow przy obecnoci co najmne

-
j potowy 

skaduRady------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. 

 

 Rada Nadzorcza uchwata swOj regutamin kt5ry szczegotowo okreIa tryb jej post
--
powania 

i podtega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie WspOlnikOw. ---------------------------------------------------- 
& 28. 1 Rada Nadzorcza sprawuje stay nadzór nad dziaatnociq Spotki.-------------------------------------

2. OprOcz spraw zastrzeonych w niniejszym akcie przepisach prawa, do szczegOtnych 
uprawnieh Rady Nadzorczej natezy:-  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) badanie bitansu oraz rachunku strati zyskôw, -------------------------------------------------------------------- 
2) badanie sprawozdania Zarzqdu Spotki oraz wnioskOw Zarzqdu co do podzia4u zysków tub 

pokryciastrat, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) skiLadanie  Zgromadzeniu WspOtnikOw pisemnego sprawozdania z wyników czynnoci , o ktOrych 

mows powyzej, vv punktach 1 2 - ------------------------------------------------------------------------------------- 
4) 

 
wnioskowanie co do Zgrcmadzenia Wspótnikôw a zawieszeniu w czynnociach z waznych 
powodOw cziLonka Zarzqdu tub caiLego Zarzqdu 

5) detegowanie cztonka tub cziLonków do czasowego wykonywania czynnoci Zarzqdu SpOiLki, w 
razie odwoiLania tub zawieszenia caiLego Zarzqdu tub gdy Zarzqd z innych powodôw nie moe 
dziaiLaô, z tym ±e nie mog oni pehiá obowizkOw cziLonka Rady Nadzorczej przez okres 
delegowania, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) opiniowanie regutaminu Zarzdu SpoiLki ---------------------------------------------------------------------------------- 
7) zatwierdzanie zasad wynagrodzenia w SpdiLce ,----- 
8) kontrola usiLug wiadczonych przez Spók, ------------------------------------------------------------------------- 
& 29. CziLonkowie Rady Nadzorczej mogq wykorywaó swoje czynnoci tytko osobicie, a za ich 
peiLnienie otrzymujq wynagrodzenie w wysokoci okrestonej przez organ reprezentujcy Grninç 
MiastaBochnia w Spotce --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- 

VU. ZGROADZENIE WSPOLMKOW 

& 30. 1. Zgromadzenie WspOtników obraduje jako zwyczajne tub nadzwyczajne. ------------------------ 
2. Zwyczajne Zgromadzenie WspOlnikOw zwoiLuje Zarzqd Spotki . 
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie WspólnikOw zwoiLuje Zarzqd SpOiLki z wiLasnej inicjatywy tub na 

pisemny wniosek Rady Nadzorczej atbo na wniosek wspOlnikOw reprezeritujcych co najmniej 
1/10 ( jedn dziesit ) CZÔ udziaiLów . --------------------------------------------------------------------------------- 

4. ZwoiLsnie Nadzwyczajnego Zgrornadzenia WspotnikOw na wniosek cziLonkOw Racty Nadzorczej 
tub wspolników powinno nastpiô w cigu dwóch tygodni od daty zgiLoszenia wniosku.-  ----------------- - 
5. Rada Nadzorcza zwoiLuje Zgromadzenie WspOtnikow: -----------------------------------------------------

1/ w przypadku gdy Zarzqd SpOiLki nie zwoiLa Zgromadzenia WspótnikOw w ustatonym i:errninie , ------ 
2/ jezeti mimo ziLozenia wniosku , a ktOrym mows 'i ust. 3 niniejszego paragrafu , Zarzd SpóiLki nie 

zwoiLa Zgrornadzenia WspOlników w terminie, a kLOrym rnowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.--------- 
& 31. 1. Zgromadzenie WspótnikOw maze podejmowaó uchwaiLy we wszystkich sprawach objtych 
porzqdkiemobrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Porzdek obrad ustala Zarzd SpoiLki.------------------------------------------------------------------------ 
& 32. 1. Zgromadzenia WspOtników odbywajq si w siedzibie SpOiLki. ----------------------------------------- 

2. Zgromadzenie Wspôtnikow zwoiLuje sle tistarni poteconymi tub pocztq kuriersk , za 
pisemnym potwierdzeniem odbioru , wysiLanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem 
Zgromadzenia . 

3. Kazdy udziaiL daje prawo jednego giLosu.-------------------------------------------------------------------- 
& 33. 1. UchwaiLy Zgromadzenia WspOtnikOw zaloadajq zwyk4 wikszociq giLosOw, a Ic przepisy 
niniejszego aktu tub Kodeksu spaek handiowych nie stanowiq inaczej. -------------------------------------- 

2. Do podjçcia decyzji dotyczcej utrzymania tub przeksztaiLcenia SpOiLki wymagana jest 
vvikszoO 3/4  (trzech czwartych ) oddanych giLosow. ------------------------------------------------------------------ 

4. UchwaiLy mogq byó poctejrnowane przy obecnoci wspOtnikow reprezentuj
-
cych co 

najmniej poow udziaów w Spótce.---------------------------------------------------------------------------------- 
& 34. 1. GiLosowanie jest jawne . GiLosowanie tajne odbywa si w sprawach personatnych 
GiLosowanie tajne zarzqdza sic rów 	 j niez na wniosek ednego z obecnych uprawnionych do 

giLosowania. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Uchwaly w sprawie zmiany przedmiotu przedsibiorstwa zapadaj w jawnym glosowaniu 

miennym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



& 16. 1. Kapltaf Spálki moze ulec zwi?kszeniu przez zwkszenie wadoci udziaFOw, uchwaq 
Zgromadzenia WspOInkOw lub wniesienie udzteow przez wspOlnika lub osobp trzeciq  

2. WspOlnicy bpdq zobowqzan, w stosunku proporcjorianym do posiadanych udziaów, do 
wn iesien a dopitat n eprzekraczajqcych pciokrotnej wysokoci udzialOw. Wysokoó I terminy 
dopat bdq ustalane uchwalq Zgromadzena w miar potrzeby------------------------------------------- 

V. WLADZE SPOLK 

& 17. 	Wadzami SpOki sq: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Zarzqd SpOki , ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Rada Nadzorcza ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Zgrornadzenie WspOnikOw, - 

V. ZARZD SIPOLK 

& 18. 	Zarzqd Sp6i1ki jest organem wykonewczym zarzqdzajcyrn Spóki. Zarzqd reprezentuje 
Spbfkp na zewntrz, podejmuje decyzj sarnodzielnie ji ponosi za me odpowiedziaInoë -------------- 
& 19 1 Zarzqd Spóki skada sip z jednego lub dwOch czFonkOw. ------------------------------------------- 
-- 	2. Kadencja Zarzdu SpOki trwa 3 lata.-------------------------------------------------------------------------- 
& 20. 1 . CzFonków Zarzdu spóki powouje i odwoiuje Rada Nadzorcza- -------------------------------- 

2. Umowy o prac z czlonkami Zarzdu zawiera w imieniu Spóki Frzewodniczcy Rady 
Nadzorczej W tym samym trybie dokonuje sle irinych czynnosci zwiqzanych ze stosunkiem pracy 
czonkw Zarzdu Spoki z zastrzezeriiem ust. 2a ------------------------------------------------------------------- 

2a. Wynagrodzenie Prezesa SpOki ustala organ reprezentuj- 
	- 
cy Gmin Miasta Bochnia w 

SpOtce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Prezes Zarzdu Zastpca Prezesa Zarz

-
du 1 caly Zarz - 

	

	- 
d mog byC odwoani przez 

Rad Nedzorczq przed uplywem kedencji ---------------------------------------------------------------------------- 
& 21. 1. Zarzqd Sp6ki pod przewodnictwem Prezesa, zarzdza SpOkq reprezentuje jq na 
zewnqtrz----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Wszelkie sprawy zwizane z prowadzeniem SpOki nie zastrzezone ustawq albo 
niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej, rialezq do zakresu dzialania 
Zarzdu.------------------------------------------------------------------- 

 
-------------------------- ------------------------------  

& 22. 	Do skadania owiadczeñ w zakresie praw I obowizk6w majqtkowych I niemajqtkowych 
oraz podpisywania w imieniu spoki upowaznieni s

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

1) Prezes Zarzdu - jednoosobowo albo --------------------------------------------------------------------------- 
2) inny jeden czFonek Zarzqdu qcznie z prokurentem albo ---------------------------------------------------- 
3) dwóch prokurentów-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

& 23. 	1. Regulamin Zarz
—
du okrela szczegOlowo podziai zadañ mi

-
dzy jego czionkôw  

Itryb dzialania Zarzdu -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  Reguamin Zarzqdu , najego wniosek zatwierdza Zgromadzenie Wspôlnikôw ------------- 

VL RADA NADZORCZA 

& 24 1. Rada Nadzorcza skada sip z 5 ( piciu) czlonkOw. 2 (dwOch) sporOd nich wybierajq 
pracown icy SpOiLki  za 3 (trzej) pozostali pochodz sporOd osOb ktOre zozyy egzamin w trybie 
przewidzianym 	przepisami ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 1996 r. 	o komercjalizacji I 
prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z p. zmianami )--------------------------------------------- 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy eta ----------------------------------------------------------- 
& 25. 1. Rada Nadzorcza wyhiera ze swego grona przewodnicz

-
cego Rady Nadzorczej jego 

zastpc. Moze ich tez odwoaã. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Przewodniczcy Rady Nadzorczej zwouje posiedzenie Rady I jej przewodniczy. 

Przewodniczcy poprzedniej kadencji zwoluje I otwiere posiedzenie nowej wybranej Rady 
Nadzorczej I przewodniczy do czasu wyboru nowego przewodniczcego. ---------------------------------- 
& 26. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najrnniej raz na kwartal. ---------------------------------
2. Przewodniczcy Rady Nadzorczej lub jego Zastpca ma obowiqzek zwoaO posiedzenie Rady 

tak2e na pisemny wniosek Zarzdu SpOki lub co najmniej trzech czonkOw Rady. Posiedzenie 
powinno odbyá si w cigu dwOch tygodni od chwiIi zoenia wniosku.----------------------------------------- 



12) wydobywanie ghny i kaolinu ( PKD 14.222) 	 - 

13) rozbiOrka 1 burzenie obiektOw budowanych: roboty ziemne ( PK[) 45.112 ) --------------------- 
14) wykonywanie konstrukcjipokryO dachowych ( PKD 45.22.Z) ------------------------------------------ 
15) malowanie ( PKD 45.44.A)- - ----------------------------------------------------------------------------------------- 
16) wykonywanie pozostaiych instaacji budowlanych (PKD 45.34.7) 

.Z 	
-------------------------------- 

17)tynkowanie (PKD 45.41) -------------------------------------------------------------------------------------- 
18) zakadanie stolarki budowlanej (PKD 45.422) 
19) wykonywanie instalacji wodno - kanahzacyjnych ( PKD 45.33.B ) - ---------------------------------- 
20) 

 
transport pasazerski miejski ( 	PKD 60.21.A),- -------------------------------------------------------------- 

21) dziaanoé wspornagajca transport dowy, pozostata ( PKD 63.2. Z) ------------------------------ 
22) roboty zwiazane z budowq rurocigOw przesy1owych I sieci rozdzielczych ( PKD42.21.Z), ----- 
23) restauracje 	inne state pacOwki gastronomiczne (PKD 56.10.A),-------------------------------- 
24) pozostata usugowa dziaaJnoó gastronomiczna (PKD 56.292 ), 

.- 

25) przygotowywanie I podawanie napojôw ( PKD 56.302)  ,------------------------------------------------ 
26) dzialaInoó obiektOw kulturalnych (PKD 90.042 ),------------------------------------------------------ 
27) dziataInoá obiektów su2qcych poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.132) -------------------- 
28) pozostata dziaainoã rozrywkowa I rekreacyjn2l ( PKD 93.29.Z) ---------------------------------------- 

2. DziataInoó wymagajqca zezwoienia, zgody koncesji lub licencji albo w podobny sposOb 
ograniczona, bçdzie prowadzona przez SpOk po ich uzyskanlu. ------------------------------------- 
& 10. Spóka moze prowadziO zakFady handlowe ustugowe I produkcyjne. Moe take tworzye 
oddzialy 	fitie poza siedzib. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL KAPITAL SPOLKII  

& I 	1. Kapital wtasny SpOBci tworzq fqczriie furidusz zatozycietski oraz fundusz przedsibiorstwa. 
2. KapIt2f zakadowy spóFki wynosi 6.275.500 z ( stownie : szesC rnilionôw dwiecie 

siedemdziesit pio tysicy piáset zotych ) I dzieti sip na 12.551 ( s1ownie : dwanacie tysicy 
piçóset piodziesiqt jeden ) udzialów o waroci 50000 z ( stownie : piOset zotych ) kazdy. -------- 

3. Wszystkie wymienione wyzej iidziaty nale±q w chwili przeksztatcenia Przedsibiorstwa do 
Gminy Miasta Bochni . 

4. Kapitat zakadowy Spôki moze zostac podwy2szony do wysokosci 10000.000,00 z( 
dziesiciu milionów zFotych ), na mocy uchwaty Zgromadzenia Wspólnikow, podjtej zwyktq 
wikszoci gosOw, w terminie do dria trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysice dwudziestego 
szóstego roku ( 31.Xtl.2026r. ) Uchwaa w tyrn przedmiocie nie stanowi zrniany aktu przeksztalcenia 
przedsiçbiorstwa komunalnego w spókç z ograniczonq odpowiedziaInoci 
& 12. 1. Udziaiy w SpOce sq rOwne I niepodzieine . 

	

2. 	WspOinik mote mieó wiçcej ri2 jeden udziaHecz nie wicej ni 10 % (dziesiO procent) 
wszystkich udziatôw. Nie dotyczy to Gminy Miasta Bochni . 
& 13. 1. Osoby zatrudnione w Miejskim Przedsibiorstwie Gospodarki Komunainej I Mieszkaniowej 
w dniu wpisania SpOki do rejestru handiowego uprawnione sq do nabycia udziaOw na zasadach 
preferencyjnych to jest za cenQ obnizona o pofowe w stosunku do ceny ustaionej dia osób fizycznych 
z zastrzezeniem ust. 2 13 niniejszego paragrafu. -- 

	

2. 	Liczba udziatów nabywanych na zasaciach preferencyjnych stanowi iioraz fqcznej 
wartoci ulg I 1/2 (jedna drugs) ceny udziau ustalonego die osOb fizycznych - obywateli poiskich 
oferowanej w pierwazym dniu sprzeday, z tym Ze iiczba ta nie mote przekroczyO Iiczby 
stanowicej 20 % ( dwadziecia procent) ogolnej iiczby udzialów Spóki . ------------------------------------- 

	

3. 	SzczegOiLowy tryb sprzedazy udziatdw na zasadach 	 j preferencynych Nadzorczej , przy 
zachowanlu nastpujqcych postanowieñ :--------------------------------------------------------------------------- 
1) minimum 20 % petnej ceny zostanie wpacone w dniu zakupu udziatOw przez pracownika, 
2) pozostala czo moze byó roziozona na raty miesiEczne piLatne w cigu roku od wyganicia 
uprawnieñ do nabycia udziatów na zasadach preferencyjnych ,---------------------------
2) raty b(~dq oprocentowane w wysokoci stopy kredytu refinansowego, okrestonej przez NBP. 
& 14. 	W przypadku zbywania uclziaiLów przez Grnin , pracownicy przedsibiorstwa mog 
skorzystaa z prawe pierwokupu. -- 

	

& 15. 	1. Zbycie udziaiLOw wymaga pisemnej zgody Zgromadzenia WspóinikOw , z wyjtkiem 
Gminy Miasta Bochnia, która do zbycia swych udziaiLôw takiej zgody nie potrzebuje. ---------------------- 

2. Ogranicza sip wstpienie do SpOiLki w miejsce zmariLego wspóinika do 
spadkobiercy. Na wniosek spadkobiercow udziaty mog - byó umorzone odpiLatnie z zysku tunduszOw 
rezerwowych aibo kapitaiLôw zakiLadowych.---------------------------------------------------------------------------- 


