
PROTOKÓŁ nr 5 
z posiedzenia  

Komisji do spraw Majątku Spółek Miejskich 
Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 18 czerwca 2019 roku 

 
 
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 Marcin Majewski Przewodniczący Komisji, który powitał 
wszystkich Członków Komisji oraz zaproszonych Gości. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 4 z posiedzenia Komisji. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w Radomiu zawartego 

na druku Nr 121 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie 

kapitału zakładowego Miejskiego Ośrodka 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 (4 radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się). 
 
Ad. 1.Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty (4 radnych za, 0 
przeciw, 1 wstrzymujący się) 
Ad. 2. Przewodniczący Komisji Marcin Majewski poprosił o przedstawienie projektu 
uchwały zawartego na druku Nr 121 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie 
i podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu. 
Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego Małgorzata Błażewicz poinformowała, 
że  w dniu 1 marca 2019 r. Zarząd Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu 
Sp. z o.o. złożył wniosek do Prezydenta Miasta Radomia w sprawie obniżenia kapitału 
zakładowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych z jednoczesnym podwyższeniem 
tego kapitału do pierwotnej wysokości. Obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 
10.400.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie straty spowoduje częściowe 
zmniejszenie strat z lat ubiegłych. Pokrycie straty z kapitału zakładowego w przypadku 
spółki, ukierunkowanej przede wszystkim na realizację zadań własnych gminy a nie 
zysk, jaką jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, jest standardową procedurą stosowaną przez jednostki 
samorządu terytorialnego w stosunku do swoich spółek celem ich uwiarygodnienia 
i przedstawienia rzetelnej sytuacji spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, 
mające na celu wyrównanie go do pierwotnej wysokości 101.933.000,00 złotych 
nastąpi w formie dokapitalizowania, poprzez wniesienie kwoty równej kwocie jego 
obniżenia tj. 10.400.000,00 zł., zagwarantowanej na ten cel w budżecie Gminy Miasta 
Radomia na 2019 rok.  
Przewodniczacy Komisji Marcin Majewski zapytał o stratę MOSiR-u w latach 2016-
2018, jak wyglądało to rok do roku. Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego 
Małgorzata Błażewicz odpowiedziała, że w tej chwili nie ma danych za 2016 rok. 
Radna Małgorzata Zając zapytała, ile wynosi ogólna kwota. Skarbnik Miasta 



Sławomir Szlachetka odpowiedział że ogólna kwota wynosi około 20 000 000,00 zł 
natomiast w 2018 roku była to kwota 5 200 000,00 zł, w 2017 roku 5 400 000,00 zł,  a 
za 2016 rok nie ma w tej chwili danych ale była to większa kwota. Przewodniczacy 
Komisji Marcin Majewski zapytał, czy Nadzór Właścicielski w jakiś sposób 
kontrolował wydatki MOSiR-u, sprawdzał z czego wynika ta strata. Kierownik Biura 
Nadzoru Właścicielskiego Małgorzata Błażewicz odpowiedziała, że wydatki 
MOSiR-u są na bieżąco kontrolowane przez Radę Nadzorczą, co roku jest również 
badanie bilansu przez biegłego rewidenta. Nadzór Właścicielski dostaje sprawozdania 
kwartalne i są one analizowane czy te wydatki są prawidłowe. Skarbnik Miasta 
Sławomir Szlachetka dodał, że Biuro Sportu też jest zobowiązane do tego z uwagi 
na to, że ta rekompensata płacona do MOSiR- u jest wydatkiem w Biurze Sportu.  
Przewodniczacy Komisji Marcin Majewski zapytał, czy Nadzór Właścicielski 
przeprowadzał jakąś kontrolę celową. Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego 
Małgorzata Błażewicz odpowiedziała, że jeżeli chodzi o finanse to nie. Skarbnik 
Miasta Sławomir Szlachetka dodał, że była przeprowadzana kontrola co do realizacji 
zadań spółki natomiast co do kosztów nie było. Na koniec roku zawsze jest audytor, 
akceptuje sprawozdanie i wydatki, które są ponoszone przez MOSiR. Jest audytor 
specjalistyczny, który ma uprawnienia w tym zakresie. Od strony audytora 
sporządzany jest raport, audyt funkcjonowania spółki i celowości ponoszenia kosztów 
oraz prawidłowego rozdzielenia tych kosztów pomiędzy działalność komercyjną, 
a powierzoną. Przewodniczacy Komisji Marcin Majewski powiedział, że pewnie 
Biuro Nadzoru Właścicielskiego zastanawia się w jaki sposób sfinansować ewentualną 
różnicę, środki które będą potrzebne do zrealizowania RCS. Przewodniczący zapytał, 
czy MOSiR prowadzi jakieś rozmowy z bankami czy z kimkolwiek, na jakim etapie są 
te rozmowy. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka powiedział, że kluczową kwestią 
jest uzyskanie informacji jaka ta kwota będzie. Czekamy na otwarcie ofert i w okresie 
między otwarciem ofert a rozstrzygnięciem będzie czas na analizę i przedstawienie 
wniosku do banku o zwiększenie kwoty obligacji. Być może nie będzie trzeba 
zwiększać obligacji  Przewodniczacy Komisji Marcin Majewski zapytał, jakie są 
pomysły na sfinansowanie tego. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka 
odpowiedział, że poprzez zwiększenie emisji obligacji przez MOSiR. Przewodniczacy 
Komisji Marcin Majewski zapytał, ile jest w tym momencie. Skarbnik Miasta 
Sławomir Szlachetka odpowiedział, że jest emisja na 88 500 000,00 zł  z czego 
63 000 000,00 zł jest wyemitowane także około 25 000 000,00 zł zostaje do 
wyemitowania. Przewodniczacy Komisji Marcin Majewski zapytał, czy właśnie 
w ten sposób będzie sfinansowana ewentualna różnica. Skarbnik Miasta Sławomir 
Szlachetka odpowiedział, że tak. Przewodniczacy Komisji Marcin Majewski 
zapytał, w jaki sposób to się odbywa. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka 
odpowiedział, że MOSiR oficjalnie ma umowę z bankiem w sprawie emisji obligacji tam 
jest kontakt natomiast rola Gminy jest taka, że Gmina jest tam poprzez umowę 
powierzenia. Przewodniczacy Komisji Marcin Majewski zapytał, czy podpisana jest 
jakaś umowa przedwstępna. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, 
że nie.      
Przewodniczący Komisji Marcin Majewski zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 121. Radni ze względu na wynik głosowania nie wydali 
opinii do projektu uchwały zawartego na druku Nr 121 w sprawie wyrażenia zgody na 
obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Radomiu.(3 Radnych za, 3 przeciw, 0 wstrzymujących się).Komisja nie wydala 
opinii. 



 
Ad. 3. Nie było spraw. 
 
Ad. 4. Przewodniczący Komisji Marcin Majewski poinformował członków Komisji 
o odpowiedziach jakie wpłynęły na złożone przez Komisję wnioski.   
Więcej spraw nie było.   
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim 
za przybycie i zamknął posiedzenie. 

 
 
 
Przewodniczący Komisji 
 
 
     Marcin Majewski 


