P r o t o k ó ł Nr 3
z posiedzenia Komisji Gospodarki
Rady Miejskiej w Radomiu odbytego
w dniu 19 stycznia 2015r.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Radomia.
2. Sprawy róŜne.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg
listy obecności, która stanowi załącznik do protokółu.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Jerzy Zawodnik –
Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich członków Komisji oraz
zaproszonych gości.

Ad. pkt 1 Obecny na posiedzeniu Pan Michał Michalski – z-ca Dyrektora Wydziału
Zarządzania Nieruchomościami omówił wniosek Nr 1 Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 19.01.2015r. w sprawie wydania opinii na podstawie § 33 Uchwały Nr 52/2011
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia
(Miasta na prawach powiatu - Radom) z póź. zmianami dot. wykonania prawa
odkupu nieruchomości połoŜonej w Radomiu przy ul. Józefowskiej.
Nieruchomość jest o powierzchni 2141m2. Została nabyta przez Stowarzyszenie
Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w celu wybudowania nowej siedziby
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie wywiązało się z wykonania inwestycji w
ustalonym terminie tj. do 31 grudnia 2014r. W związku z tym Prezydent Miasta
Radomia podjął decyzję o wykonaniu prawa odkupu w stosunku do w/w
nieruchomości. Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Nabycie
prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.
Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie powyŜszy wniosek:
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (za 9).
Komisja Gospodarki na podstawie § 33 Uchwały Nr 52/2011 Rady Miejskiej w
Radomiu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (Miasta na
prawach powiatu - Radom) z póź. zmianami - pozytywnie zaopiniowała wniosek
Nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.01.2015r. dot. wykonania prawa odkupu
nieruchomości połoŜonej w Radomiu przy ul. Józefowskiej.:
O p i n i a 3/3.

Ad. pkt 2 W tym punkcie Komisja ustaliła następny termin posiedzenia na dzień
3 lutego 2015r. o godz. 16:15. Tematem posiedzenia będzie m.in. omówienie
i zaopiniowanie planu budowy w 2015r. ulic w ramach tzw. czynów drogowych”.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono

Przewodniczący Komisji
Jerzy Zawodnik

.

