PROTOKÓŁ nr 1/2015
z posiedzenia

Komisji do spraw majątku spółek miejskich
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 20.02.2015r.
Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy obecności,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Roman Korczyński Przewodniczący
Komisji, który powitał wszystkich Członków Komisji oraz zaproszonych Gości.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Omówienie i przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2015r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu zawartych
na drukach:
- nr 39 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta
Miasta Radomia udziałów lub akcji Gminy Miasta Radomia w spółkach prawa handlowego.
- nr 40 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu
3. Sprawy różne
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia, który
został przyjęty bez uwag.
Ad.1. Przewodniczący przedstawił Członkom propozycję planu pracy Komisji i rozpoczął
dyskusję. Radny Mirosław Rejczak podkreślił, że zapoznał się z propozycją planu i zgadza
się z nią. Radny Ryszard Fałek złożył własną propozycję planu, podnosząc, że umożliwi
ona poznanie zakresu zadań, możliwości rozwoju i kondycji finansowej spółek miejskich.
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka zaproponował aby Komisja zajęła się w pierwszej
kolejności spółką Port Lotniczy RADOM S.A., tak aby Komisja miała swój własny ogląd na
sytuację. Przewodniczący Komisji zarządził w tej sprawie głosowanie. Radni jednogłośnie
przyjęli propozycję poświęcenia obrad pierwszej Komisji Spółce Port Lotniczy RADOM S.A.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad propozycja planu pracy Komisji
zgłoszoną przez Radnego Ryszarda Fałka, 4 Radnym było za przyjęciem, 3 wstrzymało się
od głosu, 0 Radnych było przeciw. Radny Mirosław Rejczak zgłosił potrzebę odbywania się
posiedzeń Komisji w siedzibach omawianych przez Komisję spółek. Przewodniczący
poddał głosowaniu propozycję Radnego. Radni Komisji jednogłośnie ją
przyjęli.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji
do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu na 2015r. Komisja
jednogłośnie przyjęła Plan Pracy. Plan Pracy Komisji do spraw majątku spółek miejskich
Rady Miejskiej w Radomiu na 2015r. stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.2. Przewodniczący Komisji udzielił głosu Sławomirowi Szlachetce Skarbnikowi Miasta,
który zreferował projekt uchwały zawarty na druku:
- nr 39 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta
Miasta Radomia udziałów lub akcji Gminy Miasta Radomia w spółkach prawa handlowego.
Skarbnik Miasta poinformował Radnych, że projekt uchwały określa ogólne zasady
wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta Radomia udziałów lub akcji.
Główną intencją wprowadzenia uchwały jest ujednolicenie dotychczas obowiązującego
stanu prawnego. Uchwała upoważnia Prezydenta tylko do wnoszenia wkładów
niepieniężnych (aportu), inne zakresy zostają po stronie kompetencji Rady Miejskiej.
Podkreślił również , że w § 9 projektu tracą moc poprzednie, szczegółowe uchwały
podjęte w sprawach Portu Lotniczego RADOM S.A., Wodociągów Miejskich oraz RADPECU.
Radny Ryszard Fałek zapytał o losy projektu uchwały dołączonego do materiałów
z poprzedniej sesji, w którym większe kompetencje miał do tych czynności Prezydent
Miasta. Skarbnik Miasta odpowiedział, że przytoczony projekt uchwały nie zyskał aprobaty
Klubu Radnych PiS, stąd Prezydent Miasta zdecydował się procedować uchwałę w innym
brzmieniu. Radna Anna Kwiecień zapytała, czy nadal zostają w mocy uchwały, dotyczące
konkretnych kwot dla spółek miejskich. Sławomir Szlachetka odpowiedział, że tak, tracą
ważność tylko te, które określały zasady ogólne. Radny Ryszard Fałek zgłosił pisemny
wniosek o wykreślenie ust.4 w § 4 w projekcie uchwały na druku 39. Wniosek Radnego
stanowi załącznik do protokołu. Radna Marta Michalska – Wilk zapytała, czy zapis, który
wnioskuje skreślić Radny Ryszard Fałek był w poprzednich uchwałach. Skarbnik Miasta
odpowiedział, że tak. Radna Anna Kwiecień zapytała, czy w związku z przyjęciem tej
uchwały przez Radę Miejską, Rada będzie w dalszym ciągu decydowała o komercjalizacji
czy prywatyzacji spółek miejskich w Radomiu. Skarbnik Miasta odpowiedział, że będzie to
w dalszym ciągu kompetencja Rady Miejskiej, mówi o tym § 6. Radna Anna Kwiecień
zapytała, co stanie się gdy ta uchwała nie będzie przyjęta. Skarbnik Miasta odpowiedział,
że konsekwencją tej sytuacji będzie brak możliwości podjęcia w przedstawionej dziś
formie projektu uchwały dotyczącego dokapitalizowania MOSiR, dodatkowo Wojewoda
może nam uchylić uchwały szczegółowe w ten sposób podejmowane. Radny Mirosław
Rejczak zgłosił pisemny wniosek o wykreślenie § 9 z uchwały. Wniosek Radnego stanowi
załącznik do protokołu. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem
pisemnego wniosku Radnego Ryszarda Fałka. 4 Radnych było za, 3 wstrzymało się, 0 było
przeciw. Komisja przyjęła wniosek Radnego Ryszarda Fałka. Przewodniczący zarządził
głosowanie za przyjęciem wniosku pisemnego Radnego Mirosława Rejczaka, 2 Radnych
było za, 4 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Komisja odrzuciła wniosek Radnego
Mirosława Rejczaka. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały
zawartego na druku nr 39, z poprawką zgodnie z przyjętym wnioskiem, w sprawie
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta Radomia
udziałów lub akcji Gminy Miasta Radomia w spółkach prawa handlowego. Za pozytywną
opinią było 3 Radnych, 2 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Opinia nr 1 Komisji stanowi
załącznik do protokołu. Przewodniczący Komisji poprosił Sławomira Szlachetkę Skarbnika
Miasta o zreferowanie projektu uchwały na druku nr 40 w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu. Skarbnik Miasta poinformował
Członków Komisji, iż dokapitalizowanie Spółki w kwocie 7 000 000 złotych przeznaczone
będzie na realizację zadań własnych Gminy. W zamian za wniesiony wkład pieniężny
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Gmina obejmie 7.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy. Radny
Ryszard Fałek zapytał, czy Spółka w roku poprzednim miała środki na zapłacenie podatku
od nieruchomości. Prezes MOSIR Piotr Kalinkowski odpowiedział, że budżet Spółki był tak
skonstruowany by starczyło na wszystko. Radny Ryszard Fałek podkreślił, ze jeśli
zaopiniowaliśmy jako Komisja poprzedni projekt uchwały, to powinniśmy zaopiniować
pozytywnie również ten, bo to być albo nie być dla MOSIR. Przewodniczący zakończył
dyskusję i zarządził glosowanie. Za pozytywną opinią projektu uchwały na druku nr 40 w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu głosowało 6
Radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Opinia nr 1 Komisji stanowi załącznik do
protokołu
Ad. 3 W sprawach różnych Członkowie Komisji ustalili stały termin posiedzeń,
na poniedziałek godz. 17.30 przed zaplanowaną sesją.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Roman Korczyński
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