UCHWAŁA NR XL/504/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie, spółek KLA sp. z o.o. i KPT
sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 827 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na połączenie przez przejęcie, spółek Kaliskie Linie Autobusowe sp.
z o.o. z/s w Kaliszu – spółka przejmująca i Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z
o.o. w Kaliszu – spółka przejmowana, poprzez przeniesienie całego majątku spółki
przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/…/
Andrzej Plichta

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XL/504/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółek KLA sp. z o.o. i KPT
sp. z o.o.
Miasto Kalisz jest jedynym udziałowcem Kaliskich Linii Autobusowych spółka z o.o
z /s w Kaliszu oraz Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego sp. z o.o z /s w Kaliszu.
Zadaniem KLA sp. z o.o. jest wykonywanie publicznego transportu zbiorowego na terenie
Miasta Kalisza. Spółka zatrudnia kierowców, jest także właścicielem kilkudziesięciu
autobusów. Posiada umowę z Miastem Kalisz, na podstawie której, jako „podmiot
wewnętrzny”, świadczy usługi przewozu na rzecz mieszkańców Miasta Kalisza.
KPT z o.o zostało powołane przez Miasto Kalisz do wykonywania zadań
zarządczych oraz usługowych wobec KLA sp. z o.o. KPT sp. z o.o. posiada zaplecze
warsztatowe, techniczne, oraz organizacyjne, które ma zapewnić KLA sp. z o.o. bieżącą
działalność. KPT sp. z o.o. świadczy na rzecz KLA sp. z o.o. usługi zarządcze, księgowe,
kadrowe, techniczne (posiada zaplecze warsztatowe, myjnię, stację kontroli pojazdów oraz
stację paliw) oraz organizacyjne. KPT sp. z o.o. nie prowadzi działalności przewozowej.
Kierując się zasadami wynikającymi z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
oraz praktyką funkcjonowania transportu w innych miastach, w Kaliszu realizowany jest
proces właściwego zorganizowania transportu publicznego. Pierwszym etapem tego procesu
było przejęcie wykonywania zadań organizatora przez Miasto Kalisz, poprzez Miejski
Zarząd Dróg i Komunikacji. Kolejnym etapem jest uporządkowanie kaliskich spółek
komunikacyjnych i stworzenie jednej spółki – operatora, poprzez połączenie KLA sp. z o.o.
z KPT sp. z o.o.
Obecne funkcjonowanie dwóch spółek jest nieracjonalne, gdyż powoduje
utrzymywanie dwóch bytów prawnych ze wszelkimi tego konsekwencjami. Każda ze
spółek prowadzić musi pełną księgowość, wykonywać odrębne dla każdej ze spółek
obowiązki wobec organów państwa, w tym organów podatkowych oraz rentowoemerytalnych. Spółki są obwiązywane dokonywać wpisów do KRS. Każda ze spółek
posiada odrębny Zarząd i Rady Nadzorcze. Oba te podmioty muszą ściśle współpracować
celem wypełniania przez KLA sp. z o.o. roli operatora transportu miejskiego. Zasadnym jest
zatem połączenie obu podmiotów.
Połączenie polegać będzie na przejęciu całego majątku Kaliskiego Przedsiębiorstwa
Transportowego sp. z o.o przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. KLA sp. z o.o. wstąpi
we wszystkie prawa KPT sp. o.o. Przejmie cały majątek, pracowników, umowy, koncesję na
obrót paliwami, oraz ewentualne zobowiązania np. z tytułu zaciągniętych kredytów.
Skutkiem połączenia powstanie jedna spółka wyposażona w zespół środków majątkowych,
technicznych i organizacyjnych umożliwiających - bez konieczności nabywania
zewnętrznych usług w dotychczasowym zakresie - wykonywanie roli operatora. Połączenie
doprowadzi do zakończenia bytu prawnego KPT sp. z o.o., uproszczenia struktury
i obniżenia kosztów.
Połączenie prowadzone będzie na podstawie przepisów Kodeksu Spółek
Handlowych. Miasto Kalisz pozostanie jedynym udziałowcem KLA sp. z o.o. , które będzie
wykonywać dotychczasową pracę przewozową, a także wszystkie inne zadania dotychczas
należące do KPT sp. z o.o.

Prezydent
Miasta Kalisza
/…/
Grzegorz Sapiński

