
PROTOKÓŁ nr 22/2018 

z posiedzenia  

Komisji do spraw majątku spółek miejskich 
Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 18 czerwca 2018 r. 

 
 
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 posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 21 z posiedzenia Komisji. 

2. Wydanie opinii w sprawie umorzenia udziałów w spółce prawa handlowego pod 

nazwą MDR Radom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie. 

3. Sprawy różne.          
 
 
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia, 
który został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.1. Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 2. Kierownik Biura nadzoru Właścicielskiego poinformowała, że MDR Radom 
Sp. z o.o. jest to spółka BGK Nieruchomości, która założyła spółkę celową do realizacji 
inwestycji na ul. Tytoniowej. Gmina zamierza przystąpić do tej spółki na co uzyskała 
zgodę Rady Miejskiej w marcu b.r. oraz na wniesienie aportem nieruchomości. Idea 
konstrukcji  współpracy pomiędzy Gminą a BGK Nieruchomości w ramach realizacji 
tego programu polega na tym, że Gmina nie będzie miała wpływu na zarządzanie w tej 
spółce i znikomy procent udziałowy w stosunku do inwestycji ponieważ wartość 
nieruchomości wynosi około 850 000,00 zł, a wartość inwestycji szacowana jest na 
około 24 500 000,00 zł brutto. Ze względu na to, iż Gmina ma śladowy udział w tej 
spółce, nie ma wpływu na zarządzanie, a nieruchomość nie będzie w zasobach gminy 
aby móc decydować kto będzie zasiedlał to mieszkanie zdecydowano, że Gmina 
wyjdzie ze spółki MDR Radom rok po zakończeniu inwestycji poprzez umorzenie 
udziałów o wartości nie niższej niż wartość wniesionego gruntu z zastrzeżeniem, że 
może to ulec zmianie. Wartość inwestycji to kwota około 24 500 000,00 z brutto. 
Planowana liczba lokali mieszkalnych w ramach realizacji inwestycji to 124, 
powierzchnia lokalu mieszkalnego od ok. 27 m2 do ok. 70 m2 . Po zrealizowaniu 
inwestycji w planowanym budżecie, szacunkowa stawka czynszu najmu będzie 
stanowiła kwotę średnio ok. 17 zł/m2  powierzchni użytkowej lokalu i będzie 
powiększona o opłaty eksploatacyjne oraz koszty indywidualnego zużycia mediów. 
Mieszkania, które zostaną wybudowane w ramach realizacji inwestycji są 
przeznaczone do długoletniego najmu.  
Załącznikiem do umowy o przystąpieniu Gminy do spółki jest od razu załącznik 
mówiący o tym, że Gmina będzie wychodziła ze spółki poprzez umorzenie udziałów. 
Zgodnie z Uchwałą Nr 255/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r,. 



w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta 
Radomia udziałów lub akcji Gminy Miasta Radomia w spółkach prawa handlowego 
zmienionej Uchwałą Nr 445/2017 Ray Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. 
wynika, że umorzenie udziałów wymaga opinii Komisji ds. majątku spółek miejskich.     
Radny Marek Szary powiedział, że w opinii powinno być jasno powiedziane, że Gmina 
wychodzi ze spółki rok po zakończeniu inwestycji. 
Przewodniczacy Komisji Roman Korczyński zarządził głosowanie nad 
zaopiniowaniem umorzenia udziałów w spółce prawa handlowego pod nazwą MDR 
Radom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Komisja 
do spraw majątku spółek miejskich wydała opinię pozytywną w sprawie umorzenia 
udziałów w spółce prawa handlowego pod nazwą MDR Radom Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Wyjście Gminy z ww. spółki celowej 
nastąpi poprzez umorzenie udziałów w terminie do 12 miesięcy od zakończenia 
inwestycji (4 Radnych za 1 przeciw 1 wstrzymujących się). Opinia nr 11 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Ad. 3. Nie było spraw. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim 
za przybycie i zamknął posiedzenie. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
         

    Roman Korczyński 
 


