RM-IX.0012.3.1.2014
Protokół Nr 72/14
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
Rady Miasta Poznania
w dniu 10 października 2014 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej RMP, któremu
przewodniczył Przewodniczący Tomasz Lewandowski, odbyło się w sali nr 207 w Urzędzie
Miasta Poznania.
W posiedzeniu udział wzięło 15 członków Komisji, co stanowi quorum mogące podejmować
prawomocne decyzje oraz zaproszeni goście (załącznik nr 1,2 do niniejszego protokołu).
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski powitał zebranych gości oraz wskazał,
że zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Komisji w pierwszej kolejności głos
udzielony zostanie mieszkance p. Krystynie Hudej, której sprawa znana jest wszystkim
Radnym.
Mieszkanka Miasta Poznania – Krystyna Huda podziękowała za umożliwienie
przedstawienia na posiedzeniu Komisji sytuacji seniorów w Poznaniu. Wskazała, że od 14 lat
ubiega się o uzyskanie mieszkania z puli mieszkań z przeznaczeniem dla seniorów, którymi
dysponuje Miasto w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego. Dodała, że na jej
wniosek otrzymuje odpowiedzi, że nie może uzyskać takiego mieszkania z uwagi na
posiadanie przez nią mieszkania mającego status mieszkania spółdzielczego własnościowego
(informacja na temat sprawy stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazując, że zainteresowana
wnioskowała o mieszkanie z zasobu PTBS podał, że największym problemem, o którym jest
mowa jest to, że gdzieś na etapie przyznawania tych lokali któryś z urzędników, czy nawet sam
Prezydent mówił, że Pani kwalifikuje się do przyznania tego mieszkania, jednak mieszkanie
nie zostało przyznane i dodał, że rozumie, że stąd to poczucie pokrzywdzenia. Zapytał, czy na
dzisiejszym etapie została Pani wpisana na listę oczekujących, czy też nie?
Mieszkanka Miasta Poznania – Krystyna Huda odpowiedziała, że do dnia dzisiejszego nie
została wpisana na listę oczekujących i podaje się, że przyczyną tego jest posiadanie przez nią
mieszkania. Zaznaczyła, że zamierzała sprzedać swoje mieszkanie i pozyskane ze sprzedaży
środki przeznaczyć na partycypację.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazał, że nie pamięta czy ta
przeszkoda nieprzydzielenia lokalu w PTBS wynika z przyczyn ustawowych.
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wyjaśniła, że jest to wymóg
bezwzględny wynikający z przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego.
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Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazał, że jesteśmy w klinczu, gdyż
tak długo jak Pani ma to mieszkanie tak długo mieszkanie w PTBS nie może zostać przyznane.
Mieszkanka Miasta Poznania – Krystyna Huda podkreśliła raz jeszcze, że ona chce to
mieszkanie sprzedać.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski korzystając z obecności Dyrektora
Diakowicza zapytał, czy istnieje możliwość takiej formuły, że własność tej nieruchomości
przeniesiona zostanie na Miasta, w części kwota uzyskana z tego tytułu byłaby wkładem do
PTBS a zwolnienie tego lokalu nastąpiłoby w momencie, kiedy jakaś inwestycja PTBS lub
kolejka, w której byłaby pani Huda by się ziściła.
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomości – Paweł Diakowicz wskazał, że
jest to jakiś pomysł.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski dodał, że zbycie tej nieruchomości na
osobę trzecią byłoby trudne gdyż osoba ta musiałaby mieć pewność, kiedy z tego mieszkania
mogłaby korzystać i trudno, aby ktoś się na to zdecydował mając niepewność, co do
zasiedlenia tego mieszkania.
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomości – Paweł Diakowicz wskazał, że
na czas od podpisania umowy ostatecznej do czasu ostatecznego wyprowadzenia Pani można
podpisać umowę najmu. Zaznaczył, że jest to pewien pomysł i jest to możliwe, pytaniem tylko
jest, jaki będzie koszt nabycia przez Miasto tego lokalu.
Mieszkanka Miasta Poznania – Krystyna Huda zaznaczyła, że z uwagi na niską emeryturę
będzie potrzebowała pieniądze na utrzymanie mieszkania.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazał, że sposób uiszczenia ceny
byłby kwestią porozumienia między Panią a Miastem. Zaznaczył także, że z całą pewnością
czynsz w PTBS będzie wyższy niż czynsz komunalny, więc w tym okresie przed objęciem
lokalu w PTBS ten czynsz, jeżeli byłby na zasadach komunalnych byłby niższy. Dodał, że też
tak to sobie wyobraża, że zapłata tej ceny niekoniecznie musiałaby nastąpić teraz i możnaby ją
jakoś odłożyć w czasie.
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomości – Paweł Diakowicz wskazał, że
przynajmniej w części mogłaby ona zostać ewentualnie przekazana bezpośrednio do PTBS.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski zwrócił się z prośbą do WGN o
kierunkowe rozważenie tej propozycji i ewentualne jej skonsultowanie z Prezydentem
Kruszyńskim. Poprosił także o przygotowanie informacji dla Komisji, czy taka możliwość
istnieje i w jakiej formule.
Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Lechosław Lerczak wskazał, że w tej
konkretnej sprawie działał w Komisji Dialogu i Komisji Zdrowia. Zaznaczył, że nie ma
radnego, u którego z interwencją nie byłaby pani Huda i wskazał, że są wskazania, aby tę
sprawę potraktować wyjątkowo ze względu na wiek i potrzeby.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazał, że po uzyskaniu odpowiedzi z
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zostanie ona przesłana do zainteresowanej.
Przechodząc do właściwej części posiedzenia przedstawił porządek obrad wskazując, że na
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prośbę Radnej Ewy Jemielity proponuje projektem uchwały PU 1294/14 zająć się w pierwszej
kolejności. Dodał, że projekt uchwały PU 1249/14 z uwagi na brak wszystkich opinii Rad
Osiedli zostanie zdjęty z porządku obrad najbliższej sesji, dlatego też Komisja powinna
odłożyć procedowanie nad tym projektem. Poinformował także, że do Biura Rady Miasta
wpłynęły 3 projekty uchwał: 1301/14, 1302/14 i 1303/14, o opiniowanie których chciałby
uzupełnić dzisiejszy porządek obrad. W związku z brakiem sprzeciwu ze strony Radnych
porządek kształtował się następująco:
Zrealizowany porządek obrad:
1) Opiniowanie projektów uchwał:
 PU 1294/14 zmieniającej uchwałę Nr XL/602/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w
sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie
stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 PU 1275/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście
Poznaniu;
 PU 1278/14 zmieniający uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XLI/617/VI/2012 z dnia
20 listopada 2012 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwonak w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
 PU 1279/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a
Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana Goślina w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego;
 PU 1280/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a
Gminą Czerwonak, Gminą Murowana Goślina oraz Gminą Suchy Las w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego;
 PU 1301/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a
Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
 PU 1302/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a
Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
 PU 1303/14 zmieniającej uchwałę Nr LXII/977/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia
28 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem
zbiorowym;
 PU 1222/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem
Poznań a Skarbem Państwa;
 PU 1276/14 w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania w użytkowaniu
wieczystym Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
 PU 1281/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy
bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 6,
położonego w Poznaniu przy ul. Bukowej 10A.
2) Informacja na temat projektu prywatyzacji części autobusowej MPK w Poznaniu sp. z o.o.
3) Informacja na temat planów wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej S.A.
4) Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

3

Ad. 1
Opiniowanie projektów uchwał:
PU 1294/14 zmieniającej uchwałę Nr XL/602/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie
warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz
wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej
rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości
Projekt uchwały przedstawiony został przez Radną Miasta Poznania – Ewę Jemielity, która
wskazała, że zgodnie z treścią obecnie obowiązującej uchwały, aby doszło do przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości użytkownicy wieczyści
musza spełnić łącznie trzy warunki: sposób korzystania z lokalu musi być zgodny z przepisami
prawa, musi zostać dokonana jednorazowa zapłata opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności i lokal musi być wykorzystywany na cele
mieszkaniowe. Dodała, że przyjęta uchwała miała rozwiązać dylematy i miała ułatwiać
przekształcanie użytkownikom wieczystym w pełną własność niestety spotkano się z wieloma
przeszkodami i barierami. Zaznaczyła, że nowelizacja uchwały wtedy podjęta miała na celu
przyspieszenie procesu przekształceń, miała zrównać prawa wszystkich mieszkańców i
przywrócić bonifikaty, z których wcześniej skorzystała większość właścicieli lokali
mieszkalnych. Wskazała, że jedną z głównych przeszkód uniemożliwiających dokonywanie
przekształceń w sposób swobodny jest konieczność złożenia wniosku o przekształcenie przez
wszystkich użytkowników wieczystych danego gruntu i protest choćby jednego użytkownika
wieczystego całkowicie paraliżuje ten proces przekształceń pozostałym użytkownikom i
zmusza ich do występowania na drogę sądową, co wydłuża i komplikuje tę procedurę.
Podkreśliła, że istnieje spora liczba przypadków, w których okazuje się, że nawet ta kwota 3-4
tys. zł jest barierą nie do pokonania dla kilku mieszkańców bloku, co powoduje zablokowanie
procesu przekształcenia dla wszystkich mieszkańców. Podała, że do tej pory w SM „Piątkowo”
udało się przekształcić tylko dwa budynki mieszkalne i dodała, że w jednym przypadku udało
się tego dokonać po przejściu całej procedury sądowej. Zaznaczyła, że uchwała, którą Rada
Miasta przyjęła jednogłośnie nie działa w sposób prawidłowy i ostatnią przeszkodą, którą Rada
może usunąć jest możliwość rozłożenia tej opłaty za przekształcenie na raty i wskazała, że
właśnie to zakłada nowelizacja, którą chciała przedstawić i prosić w imieniu mieszkańców o
przychylne przyjęcie, gdyż tylko w ten sposób można pomóc mieszkańcom, którzy czekają na
przekształcenie. Zaznaczyła, że maksymalnie 5% użytkowników z prośbą o rozłożenia na raty
się zwróci, gdyż Spółdzielnie, które są głównymi udziałowcami uiszczą tę opłatę jednorazowo
i uszczerbek dla budżetu Miasta będzie z tego tytułu żaden. Raz jeszcze zaznaczyła, że
nowelizacja tej uchwały umożliwi dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntu osobom, o niższych dochodach, spowoduje również zwiększone wpływy do budżetu
Miasta z tytułu przekształcenia. Podkreśliła, że obecne wysokie stawki stanowią główną
barierę w przekształcaniu i uniemożliwiają Miastu pozyskiwanie środków z tego tytułu.
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomości – Paweł Diakowicz wskazał, że
stanowisko Miasta w stosunku do proponowanych zmian do uchwały jest negatywne.
Wyjaśnił, że dotyczy to 3 kwestii, o których należałoby powiedzieć:
 zasady płatności – w przypadku uchwały o bonifikacie na rzecz spółdzielni
mieszkaniowej jednym z warunkiem udzielenia takiej bonifikaty jest płatność
jednorazowa i w przypadku podjęcia tej zmiany będzie tu ewentualnie możliwość
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płatności ratalnej i w związku z tym będą niejednolite zasady traktowania tych samych
podmiotów, czyli użytkowników wieczystych;
w przypadku rozłożenia należności na raty zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomościami zachodzi obowiązek zabezpieczenia tych płatności hipotekami i w
związku z tym spisy hipotek, które podlegają zabezpieczeniu tej niespłaconej reszty
ceny będą wpisane do księgi wieczystej dot. danego budynku. Zaznaczył, że nie wie,
czy przypadkiem taki wpis nie będzie przeszkodą do dalszego wyodrębniania lokali i
sprzedaży na rzecz poszczególnych spółdzielców, gdyż te hipoteki będą przechodzić
również na te księgi wyodrębnione;
uszczuplenie dochodów Miasta z tytułu zbywania tych nieruchomości na rzecz
użytkowników wieczystych, które już są nie do końca wysokie z uwagi na istnienie
bonifikaty. Dodał, że kwestia rozłożenia na raty spowoduje obniżenie wpływów i
wzrost kosztów administracyjnych po stronie Miasta, ponieważ koszty wpisu hipotek to
każdorazowo wydatek rzędu 200 zł.

Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski zapytał, czy zmiana dotyczy wyłącznie
dopuszczenia możliwości rozłożenia na raty?
Radna Ewa Jemielity potwierdziła, że przedmiotowa zmiana dotyczy wyłącznie umożliwienia
rozłożenia opłaty na raty. Podkreśliła, że nie dotyczy to spółdzielni jako takich, gdyż np.
Prezesi SM „Piątkowo”, Dębickiej i Jeżyckiej Spółdzielni Mieszkaniowych jasno oświadczyli,
ze nie są zainteresowani rozkładaniem tego na raty, gdyż mają już wydzielone fundusze na
przekształcenie i zamierzają nawet swoim mieszkańcom, którzy mają prawo własnościowe do
lokalu tę opłatę rozłożyć w czynszu. Zaznaczyła, że kwestia dotyczy tego mniejszego odsetka
osób, które już wyodrębniły własność i są w takiej sytuacji finansowej, która uniemożliwia im
wyłożenia jednorazowo tej sumy. Dodała, że osoby te i tak przeważnie zgłaszają się do
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i otrzymują obniżkę opłaty za użytkowanie
wieczyste w wysokości 50%. Podkreśliła, że trzeba doprowadzić do tego, aby uchwała przyjęta
przez Radę Miasta Poznania w końcu zaczęła funkcjonować w sposób poprawny.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski poprosił o doprecyzowanie, na czym
polega ta deklaracja Spółdzielni. Wskazał, że skoro chcą oni wyłożyć pieniądze to są różne
formuły prawne zobowiązaniowe, żeby oni dokonali świadczenia na rzecz osoby trzeciej i
później rekompensowali sobie to w jakiejś formie.
Radna Ewa Jemielity wyjaśniła, że takie próby były podejmowane jednak okazało się, że są
jakieś przepisy natury prawnej, że spółdzielnie nie mają takich uprawnień i w ten sposób nie
mogą działać, gdyż tworzyłyby się procedury typu parabanku. Zaznaczyła, że Spółdzielnie nie
chcą korzystać z możliwości rozłożenia opłaty na raty z uwagi, iż fundusze na ten cel już
posiadają, jednak sprawa jest blokowana przez odrębnych użytkowników wieczystych, których
nie stać na jednorazową opłatę.
Radny Łukasz Mikuła zaznaczył, że ma ogromne wątpliwości dot. proponowanej zmiany i
wskazał, że głównym motywem przyjęcia tej uchwały było równe traktowanie różnych
podmiotów, które w różnym czasie, na podstawie różnych przepisów uwłaszczały się,
przekształcały lub wykupywały prawo użytkowania wieczystego, aby cieszyć się pełną
własnością. Dodał, że w tym momencie, jeżeli Rada przyjmie uchwałę w tej wersji to
dokonamy ponownego zróżnicowania, tym razem w druga stronę i ci, którzy do tej pory nie
skorzystali z bonifikaty będą mieli warunki korzystniejsze. Podkreślił, że zawsze przez cały
okres istnienia bonifikat warunkiem skorzystania z nich była jednorazowa wpłata tej opłaty
przekształceniowej i teraz bardzo szeroko otwiera się drzwi do skorzystania z tego
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dodatkowego przywileju rozłożenia opłaty na raty przy zachowaniu całej bonifikaty.
Przypomniał, że możliwość rozłożenia na raty istnieje i nawet jest ona zagwarantowana
ustawowo, jednak wtedy nie ma bonifikaty na poziomie 95%, lecz na poziomie ok. 91%.
Wskazał, że są więc dwie drogi: można od razu wpłacić 5% wartości udziału w gruncie albo
płaci się pełną opłatę, która wynosi mniej więcej 9% i można ją rozłożyć na 10-20 rat.
Podkreślił, że nie jest tak, że jakiekolwiek zapewnienie prezesa spółdzielni ma jakąś wartość
prawną i w tej wersji spółdzielnie są uprawnione do skorzystania z tego prawa do
równoczesnego rozłożenia na raty i skorzystania z bonifikaty. Dodał, że przy takim
sformułowaniu tego projektu otwiera on również taką drogę spółdzielniom. Zaznaczył także,
że możliwość rozłożenia na raty i skorzystania z bonifikaty nie załatwia automatycznie tego, że
te osoby, których nie stać na opłatę roczną zaczną nagle z tego korzystać i będzie ich stać na tę
opłatę przekształceniową w ratach. Wskazał, że w tym momencie w takim kształcie ten projekt
jest trudny do zaakceptowania. Jeżeli byłyby ewentualnie jakieś propozycje, aby ograniczyć
możliwość tego skorzystania do osób, które faktycznie są w takiej sytuacji, o jakiej mówiła
Radna Jemielity to możnaby się nad tym zastanowić. Podkreślił, że wtedy zmiana powinna
nastąpić w jednym miejscu uchwały a nie czterech i zdecydowanie zmiana ta powinna zostać
ograniczona podmiotowo, do osób, których realnie nie stać na wniesienie tej opłaty
przekształceniowej i być może faktycznie blokują przekształcenia w całych budynkach.
Radna Ewa Jemielity nie zgodziła się z Radnym Mikułą i wskazała, że w przeszłości nie było
problemu z odrębną własnością i obecnie wyodrębnienie chociażby jednego lokalu blokuje
proces przekształceń w ogóle. Zaznaczyła, że gdyby była możliwość taka, że te osoby, które są
zainteresowane przekształceniem użytkowania wieczystego w pełna własność zgłaszają się do
WGN i dokonują tego przekształcenia to w ogóle nie byłoby tej rozmowy. Dodała, że
największa ustawowa przeszkoda powoduje to, że albo wszyscy albo nikt. Wskazała, że można
w ogóle nie ruszać tej uchwały przyjętej w grudniu ubiegłego roku i będzie ona nadal martwa,
albo damy odrębnym właścicielom możliwość rozłożenia płatności na raty. Podkreśliła, że jest
otwarta na dyskusje i można np. ograniczyć w przepisach nowelizacji możliwość rozłożenia na
raty tylko tym właścicielom, którzy mają odrębną własność w spółdzielniach mieszkaniowych.
Zapewniła, że jest otwarta na takie propozycje, ale zauważyła, że należy się zbliżyć do takiego
momentu, który pozwoli rzeczywiście proces przekształceń uruchomić. Wskazała, że w tym
zakresie jest skłonna wprowadzić poprawkę do projektu uchwały.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazał, że warto byłoby jeszcze
zbadać te możliwości prawne dokonania pewnej zapłaty na rzecz spółdzielcy przez samą
spółdzielnię i później rozłożenia tego na raty, doliczenie opłaty do czynszu.
Radna Ewa Jemielity wskazała, że w tym temacie wypowiadali się prawnicy, którzy
uporczywie twierdzą, że takiego rozwiązania spółdzielnie nie mogą zastosować, gdyż
mielibyśmy wtedy doczynienia z quasi bankiem. Zaznaczyła, że na poniedziałkową Komisję
Budżetu można zaprosić Prezesa jednej ze spółdzielni, który przedstawiłby tę kwestię.
Podkreśliła, że z wiedzy przez nią posiadanej zastosowanie takiego rozwiązania jest absolutnie
niemożliwe.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski w związku z brakiem dalszych uwag
poddał głosowaniu wniosek o pozytywne zaopiniowanie PU 1294/14 zmieniającej uchwałę Nr
XL/602/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości
stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej
niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
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W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
PU 1275/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Poznaniu
Z uwagi na informację o planowanym zdjęciu projektu uchwały PU 1275/14 z porządku obrad
najbliższej sesji Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej postanowiła o
nieopiniowaniu go na dzisiejszym posiedzeniu.
PU 1278/14 zmieniający uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XLI/617/VI/2012 z dnia 20
listopada 2012 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwonak w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego
PU 1279/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a
Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana Goślina w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego
PU 1280/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a
Gminą Czerwonak, Gminą Murowana Goślina oraz Gminą Suchy Las w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego
PU 1302/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a
Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Projekty uchwał PU 1278/14, PU 1279/14, PU 1280/14 oraz PU 1302/14 przedstawione
zostały przez Zastępcę Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego – Piotra Snuszkę, który
wskazał, że w związku z planowaną na 1 stycznia 2015 r. integracją transportu zbiorowego
Miasta Poznań oraz gmin Czerwonak i Murowana Goślina niezbędne jest wprowadzenie zmian
w podjętej uchwale z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie porozumienia Międzygminnego z
Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz podjecie uchwał w
sprawie porozumień międzygminnych z gminami Czerwonak i Murowana Goślina, z gminami
Czerwonak, Murowana Goślina i Suchy Las oraz gminami Czerwonak i Swarzędz
(szczegółowa prezentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
PU 1303/14 zmieniającej uchwałę Nr LXII/977/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28
stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem
zbiorowym
Projekt uchwały przedstawiony zostały przez Zastępcę Dyrektora Zarządu Transportu
Miejskiego – Piotra Snuszkę, który wskazał, że projekt uchwały jest pokłosiem przed chwilą
prezentowanych projektów dot. porozumień międzygminnych. Wyjaśnił, że w związku z
planowaną na 1 stycznia 2015 r. integracją publicznego transportu zbiorowego Miasta
Poznania oraz gmin Czerwonak i Murowana Goślina, niezbędne jest dodanie miejscowości
Murowana Goślina i Przebędowo z gminy Murowana Goślina do strefy C. Dodał, że
miejscowości na terenie Gminy Czerwonak zostały uwzględnione już w 2012 r. przy okazji
podejmowania uchwał ws. porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwonak
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PU 1301/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a
Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Projekt uchwały przedstawiony zostały przez Zastępcę Dyrektora Zarządu Transportu
Miejskiego – Piotra Snuszkę, który wskazał, że gmina Swarzędz wystąpiła z wnioskiem o
przedłużenie obowiązującego do końca 2014 r. porozumienia Międzygminnego dotyczącego
powierzenia tej gminie przez Miasto Poznań zadania własnego w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na liniach komunikacyjnych nr 400,
401, 405, 406, 407 i 412 w granicach administracyjnych Miasta Poznania. Dodał, że rozmowy
z gminą Swarzędz w zakresie włączenia swarzędzkich linii autobusowych do systemu
transportu zbiorowego Miasta Poznań zostały w 2014 r. zawieszone a ich kontynuacja
planowana jest w 2015 r.
Radny Łukasz Mikuła wskazał, że bardzo się cieszy, że jesteśmy coraz bliżej zintegrowania
tego systemu komunikacyjnego taką pracą organiczną gmina po gminie. Zapytał, jak wygląda
sytuacja rozmów z gminą Kleszczewo i Tarnowo Podgórne oraz gminą Swarzędz.
Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego – Piotr Snuszka odnosząc się do
rozmów z gminą Swarzędz wskazał, że rozmowy będą prowadzone w 2015 r., gdyż Burmistrz
gminy chce na razie funkcjonować w tym zakresie, jaki funkcjonuje obecnie. Odnosząc się do
rozmów z gminami Tarnowo Podgórne i Kleszczewo wskazał, że prowadzone są rozmowy,
jednak na razie trudno przekonać Tarnowo Podgórne, ponieważ firma, która obsługuje linie
Tarnowa korzysta z dopłaty marszałkowskiej do ulg ustawowych i przekwalifikowanie na
komunikację miejską spowoduje utratę tych dopłat, gdyż to uprawnienie nie obowiązuje w
komunikacji miejskiej, a mowa jest o kwocie ok. 1 mln zł. Dodał, że szansa będzie
najprawdopodobniej w roku 2017, gdyż ulgi te mają wtedy zniknąć w ogóle. Podkreślił, że
zmianie ulec ma system wykonywania przewozów na podstawie zezwoleń – nie będą już
obowiązywały zezwolenia na przewozy gminne tylko będą zaświadczenia. Dodał, że wójt
burmistrz lub prezydent będzie miał prawo wystawienia zaświadczenia o wykonaniu
przewozów tylko na własnym terenie, chyba że gminy zawarły porozumienie. Zaznaczył, że w
takim przypadku wójt gminy Tarnowo Podgórne będzie zobligowany zawrzeć takie
porozumienie z Miastem Poznań lub wyda zaświadczenie wyłącznie na obszar własnej gminy.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski w związku z brakiem dalszych uwag
poddał głosowaniu wniosek o pozytywne zaopiniowanie PU 1278/14 zmieniający uchwałę
Rady Miasta Poznania Nr XLI/617/VI/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie
porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego
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W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski poddał głosowaniu wniosek o
pozytywne zaopiniowanie PU 1279/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana Goślina w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego
„za” – 12

„przeciw” – 0 „wstrzym.się” – 1

8

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski poddał głosowaniu wniosek o
pozytywne zaopiniowanie PU 1280/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Murowana Goślina oraz Gminą Suchy Las w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego
„za” – 12

„przeciw” – 0 „wstrzym.się” – 1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski poddał głosowaniu wniosek o
pozytywne zaopiniowanie PU 1302/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego
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W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski poddał głosowaniu wniosek o
pozytywne zaopiniowanie PU 1303/14 zmieniającej uchwałę Nr LXII/977/VI/2014 Rady
Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym
transportem zbiorowym
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W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski poddał głosowaniu wniosek o
pozytywne zaopiniowanie PU 1301/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
„za” – 12
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W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
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PU 1222/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem
Poznań a Skarbem Państwa
Projekt uchwały przedstawiony został przez przedstawicielkę Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami – Magdalenę Albińską (szczegółowa prezentacja stanowi załącznik nr 6
do protokołu). Poinformowała także, że w drodze autopoprawki do projektu wprowadzony
zostanie zapis, że Miasto Poznań zrzeka się roszczeń z tytułu poczynionych na gruncie Skarbu
Państwa nakładów.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski w związku z brakiem uwag poddał
głosowaniu wniosek o pozytywne zaopiniowanie PU 1222/14 w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Poznań a Skarbem Państwa
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W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
PU 1276/14 w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania w użytkowaniu
wieczystym Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
Projekt uchwały przedstawiony został przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami – Pawła Diakowicza, który wskazał, że w ubiegłym roku powołano
spółkę ZKZL, która realizuje zadania własne Miasta Poznania w zakresie udostępnienia lokali
komunalnych, udostępnienia lokali stanowiących placówki służby zdrowia. Dodał, że w tym
roku Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłat
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, które wymienione
zostały w załączniku nr 1 do uchwały. Zaznaczył, że na wszystkich tych nieruchomościach
znajdują się zakłady opieki zdrowotnej. Podał, że art. 73 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami umożliwia udzielenie takiej bonifikaty, przy czym niezbędna jest na to
zgoda Rady Miasta. Dodał, że warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa w projekcie
będzie faktyczne wykorzystywanie tych nieruchomości na działalność związaną z opieką
zdrowotną i Spółka w każdym roku, w którym będzie ubiegała się o bonifikatę będzie musiała
złożyć wniosek o udzielenie tej bonifikaty i Spółka w dniu udzielenia bonifikaty nie może
zalegać z opłatą z tytułu użytkowania wieczystego za lata poprzednie. Dodał, że w przypadku
zbycia obszaru użytkowania wieczystego nabywca nie nabędzie praw do bonifikat. W związku
z powyższym poprosił o pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.
Prezes ZKZL sp. z o.o. – Jarosław Pucek dodał, że jest to kolejny krok, który zapowiadano
przy przekształceniu ZKZL w spółkę. Dodał, że mówiono wtedy, że o taką bonifikatę Spółka
będzie występowała w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski zapytał, czy wysokość czynszów dla
NZOZ-ów jakoś po przekształceniu się zmienia?
Prezes ZKZL sp. z o.o. – Jarosław Pucek odpowiedział, że nic w kwestii czynszów się nie
zmienia.
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Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski w związku z brakiem dalszych uwag
poddał głosowaniu wniosek o pozytywne zaopiniowanie PU 1276/14 w sprawie bonifikaty od
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Miasta Poznania w użytkowaniu wieczystym Zarządu Komunalnych Zasobów
Lokalowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
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W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
PU 1281/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy
bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 6,
położonego w Poznaniu przy ul. Bukowej 10A
Projekt uchwały przedstawiony został przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami – Pawła Diakowicza, który wskazał, że projekt dotyczy lokalu
mieszkalnego nr 6 przy ul. Bukowej 10a. który to lokal został zbyty przez Miasto 6 maja 2008
r. na rzecz pani Haliny Stefaniak. Dodał, że nabywcy udzielona została bonifikata. Podał, że
następnie pani Stefaniak 24 listopada 2011 r. podarowała przedmiotowy lokal swojej córce
pani Halinie Wojciechowskiej do jej majątku osobistego. Dopowiedział, że miesiąc później
pani Wojciechowska sporządziła umowę majątkową małżeńską ze swoim mężem panem
Andrzejem Wojciechowskim, na podstawie której stał się on współwłaścicielem lokalu.
Zaznaczył, że z uwagi na to, że zawarcie tej umowy majątkowej małżeńskiej spowodowało
przeniesienie połowy własności tego lokalu uznane to zostało za zbycie połowy lokalu i w
związku z tym Prezydent Miasta wezwał panią Wojciechowską do zwrotu bonifikaty w kwocie
114 013, 76 zł równej połowie zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy wykupie
przedmiotowego lokalu. Wskazał, że pani Wojciechowska złożyła wyjaśnienia w tej sprawie
podając, że w wyniku tego przeniesienia nie uzyskała żadnych korzyści majątkowych, ponadto
nie była świadoma, że zwierając umowę majątkowa małżeńską rozszerzającą wspólnotę
majątkową dokonuje przeniesienia praw własności lokalu na swojego męża, co będzie
skutkować wezwaniem o zwrot bonifikaty. Zaznaczył, że Prezydent uznał te wyjaśnienia i w
związku z tym zgodnie z art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje
możliwość odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, do czego konieczna jest zgoda
Rady Miasta Poznania. W związku z powyższym poprosił o pozytywne zaopiniowanie tego
projektu.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski w związku z brakiem uwag poddał
głosowaniu wniosek o pozytywne zaopiniowanie PU 1281/14 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania
lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Poznaniu przy ul. Bukowej 10A
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W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
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Ad. 2
Informacja na temat projektu prywatyzacji części autobusowej MPK w Poznaniu sp. z
o.o.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazał, że zgodnie z zapowiedziami z
poprzedniej Komisji pozwolił sobie do porządku obrad wprowadzić dwa punkty zapewne
ciekawe dla wszystkich Radnych. Uszczegółowił, że pierwszy punkt dotyczyć będzie
informacji na temat projektu prywatyzacji części autobusowej MPK w Poznaniu sp. z o.o., a
drugi – informacji na temat planów Miasta wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej S.A. Wskazał, że w zakresie pierwszego punktu odda za chwilę głos pani
Dyrektor Kocięckiej i podał, że pani Dyrektor raczyła go skarcić pismem wskazując na to, że o
żadnym projekcie prywatyzacji części autobusowej MPK do tej pory nie było mowy.
Zaznaczył, że pozwolił sobie tę kwestię wyjaśnić i dodał, że przychód w wysokości 108 mln zł
figuruje nadal w obowiązującym dokumencie WPF i został opisany w części dot. prywatyzacji
majątku. Wskazując, że Prezydent Grobelny mówiąc o przyszłych przychodach również
posługiwał się sformułowaniem prywatyzacji części autobusowej MPK wyjaśnił, że stąd wziął
się właśnie taki zapis tego punktu porządku obrad. Oddając głos pani Dyrektor Kocięckiej
poprosił o przedstawienie planów Miasta dot. restrukturyzacji, czy przeorganizowania
transportu zbiorowego w zakresie dot. przewozów autobusowych.
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że przychód ujęty w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta jest opisany jako wpływy z restrukturyzacji
transportu publicznego na terenie Miasta Poznania w zakresie dotyczącym przewozów
autobusowych i przypomniała, że w zakresie przewozów autobusowych dysponujemy obecnie
dwoma przewoźnikami: spółką MPK w Poznaniu sp. z o.o. oraz spółką PKS Poznań S.A.
Dodała, że w ramach realizacji tego zadania obie spółki współpracują ze sobą i dokonały
wyboru doradcy, który w miesiącu marcu tego roku ostatecznie przedstawił, zarówno
zlecającym jak i Miastu Poznań, raport z badania prawnego dotyczącego uwarunkowań
formalno-prawnych i podatkowych dla wybranych wariantów przekształceń własnościowych
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o. i PKS Poznań S.A.
Wyjaśniła, że tenże raport i wnioski wynikające z tego raportu były przedmiotem
przedstawienia przez jej Biuro Prezydentowi Miasta Poznania w ramach tzw. narad Prezydenta
z Zastępcami, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 16 czerwca br. Zaznaczyła, że Pan Prezydent
zaakceptował kontynuowanie prac nad przygotowaniem do realizacji procesu prywatyzacji
spółki PKS Poznań S.A. wskazując na potrzebę uwzględnienia w analizach możliwości
wydzierżawiania akcji spółki za wynagrodzeniem. Dodała, że Prezydent uznał, że
zaprezentowana koncepcja restrukturyzacji MPK w Poznaniu sp. z o.o. wymaga dalszej
weryfikacji i powinna zostać przedstawiona do decyzji Prezydenta Miasta w późniejszym
terminie. Doprecyzowała, że jeśli chodzi o realizację zadania, czyli pogłębienia analiz
koncepcji prywatyzacji spółki PKS Poznań S.A. wraz z uwzględnieniem opcji
wydzierżawienia akcji przewiduje, że w miesiącu październiku Prezydent otrzyma wyniki prac
Biura Nadzoru Właścicielskiego w tym obszarze. Wskazała, że jeśli chodzi o kwestie dot.
MPK w Poznaniu sp. z o.o. został uzgodniony termin z Panem Prezydentem i ten temat
zostanie przez nią przedstawiony w miesiącu styczniu lub lutym przyszłego roku.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski zapytał, jaki jest na to pomysł, gdyż w
WPF figuruje przychód z tego tytułu i jest to temat niezwykle ważny również w kontekście
zdolności Miasta do wykorzystywania w przyszłej perspektywie środków unijnych. Zaznaczył,
że pojawia się pytanie dot. realności tych planów uzyskania tej kwoty 108 mln zł w 2016 r.
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Zapytał także, jak ta kwota została oszacowana i na podstawie czego właśnie taką kwotę
pisano do WPF?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wyjaśniła, że nie ona była
wnioskodawcą o wpisanie tej kwoty do WPF, dlatego też nie potrafi odpowiedzieć na pytanie
skąd wzięła się kwota 108 mln zł. Dodała, że wydaje jej się, że była ona pochodną próby
oszacowania wartości księgowej majątku zaangażowanego w funkcję autobusową. Zaznaczyła,
że w momencie pojawienia się tego zadania w WPF Miasto nie miało jeszcze przejętych akcji
PKS Poznań S.A. i stąd też nastąpiła zmiana nazwy tego zadania. Wskazała, że pierwotnie
rzeczywiście dotyczyło ono założenia prywatyzacji części autobusowej MPK, jednak w trakcie
prac w ostatnich dwóch latach zadanie to się zmieniło właśnie na to zadanie, które teraz
realizuje BNW. Odnosząc się do samej koncepcji związanej z PKS Poznań S.A. podała, że jest
ona połączona z jednym zdarzeniem, które ma znaczenie kluczowe. Możliwość uzyskania
zbliżonego efektu do tej kwoty, która jest podana w WPF jest tylko wtedy, jeżeli spółce uda się
sprzedać nieruchomości położone przy ul. Matyi. Ten strumień pieniądza, który jest
zaplanowany w części dochodów z prywatyzacji będzie wtedy wymagał rozdzielenia na dwa
strumienie: dochody z prywatyzacji i przychody z tytułu dywidendy. Zaznaczyła, że łącznie
kwota według ocen Biura, jeśli udałoby się skutecznie przeprowadzić proces restrukturyzacji
PKS Poznań S.A., jest zbliżona do tej widniejącej w WPF.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazał, że Spółka z kwoty uzyskanej
ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Matyi musi sfinansować zakup nowego dworca PKS
Poznań S.A. i zwrócić pożyczkę zaciągniętą na zakup tej nieruchomości na terenie Wolnych
Torów. Dopytał, czy zostało to już zrealizowane?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wyjaśniła, że nabycie nowego
dworca autobusowego nastąpiło 30 września 2014 roku, a termin spłaty zaciągniętego kredytu
przypada pod koniec roku 2016. Odnosząc się do kwestii zaplecza administracyjno –
technicznego planowanego do lokalizacji przy ul. Roboczej wskazała, że sprawa została
zawieszona z uwagi na zakwestionowanie decyzji środowiskowej, dlatego Biuro we
współpracy ze Spółką pracuje nad alternatywnymi lokalizacjami w tym zakresie. Wyjaśniła,
że z punktu widzenia obciążenia PKS Poznań S.A. mamy do czynienia obecnie z jednym
obciążeniem wyłącznie kredytem zaciągniętym na zakup nieruchomości lokalu dworca
autobusowego z udziałem w gruncie.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski zapytał, na jaką kwotę oszacowany
został przychód z dywidendy?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że temat ten
musiałby zostać przygotowany na kolejne posiedzenie Komisji i zaznaczyła, że Biuro ma
przygotowane takie analizy, gdyż były one prezentowane Panu Prezydentowi. Wyjaśniła, ze
kwota ta jest pochodną uzyskanej ceny sprzedaży tej nieruchomości i jej wartości ksiegowej.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazując, że nad jakąś koncepcją
wydzielenia części autobusowej i sprywatyzowania jakiegoś majątku pracują zapytał, czy na
ten temat można powiedzieć coś więcej?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że przedstawiła w
trakcie posiedzenia decyzję Pana Prezydenta, który polecił, Biuru Nadzoru Właścicielskiego
kontynuowanie przygotowania prywatyzacji PKS Poznań S.A. i jest to pierwsze zadanie, które
jest realizowane. Wyjaśniła, że jeśli chodzi o kwestie restrukturyzacji MPK w Poznaniu sp. z
o.o., która przewidywała w szczególności podział spółki na część tramwajową i autobusową
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Prezydent stwierdził, że materiał, który otrzymał wymaga dalszej weryfikacji i powinien zostać
przedstawiony ponownie do akceptacji w terminie późniejszym.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazał, że już rok temu na posiedzeniu
Komisji pytano o kwestię prywatyzacji części autobusowej MPK i na tym posiedzeniu padło
stwierdzenie, które odnotowane jest w protokole, że w ostatnich dniach do Biura Nadzoru
Właścicielskiego wpłynęło opracowanie doradców. Zaznaczył, że Radni chcieliby się
dowiedzieć czegoś więcej i nie chcieliby być zaskakiwani przez Prezydenta pewnymi
koncepcjami i dyskutować będąc pod ścianą, że trzeba szybko podjąć decyzję na temat np.
wyrażenia zgody na przekształcenie spółki, czy też zbycia akcji lub udziałów.
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że opracowanie
sporządzone przez doradców zewnętrznych w ostatecznej wersji otrzymano dokładnie 14
marca 2014 r. Zaznaczyła, że nie może przedstawić koncepcji, które nie zostały zaakceptowane
przez Pana Prezydenta. Dodała, że nie wie, jakie są zamierzenia Prezydenta w stosunku do
MPK Poznań sp. z o.o. Podkreśliła, że materiał który został opracowany przez BNW i
przedstawiony Prezydentowi Miasta nie został przez niego zaakceptowany i z tego względu
nie czuje się uprawniona do tego, aby przedstawiać jej pomysły w tym zakresie na posiedzeniu
Komisji. Raz jeszcze wskazała, że obecnie ma zgodę na prace nad koncepcją prywatyzacji
PKS Poznań S.A., która jest powiązana ze sprzedażą nieruchomości i realizacji której dochody
będą rozdzielone na dwa strumienie – przychodu z prywatyzacji i dochody z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych ( dywidendy ).
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski podał, że żałuje w takim razie, że na
posiedzeniu nie jest obecny Pan Prezydent. Dodał, że nie jest to poważane traktowanie Rady
Miasta Poznania. Wskazał, że w WPF wpisane jest 108 mln zł i na pytanie, z czego te 108 mln
będzie Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego mówi, że pracuje nad koncepcją części
autobusowej MPK ale nie może o tym powiedzieć, więc nie wiemy, czy i kiedy te środki
zostaną uzyskane.
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że nie użyła takiego
sformułowania, że pracuje nad prywatyzacją części autobusowej MPK i zaznaczyła, że pracuje
nad prywatyzacją PKS Poznań S.A.
Radna Lidia Dudziak wskazała, że Radni byliby zainteresowani, co takiego nie podobało się
Prezydentowi w przedstawionej koncepcji dot. restrukturyzacji spółki MPK w Poznaniu skoro
ma ona być dalej weryfikowana.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazał, że od 4 lat planowany jest
przychód i jak słusznie zauważono, gdy był on planowany Miasto nie było jeszcze
właścicielem akcji PKS, więc źródłem tego przychodu miało być MPK. Dodał, że pytaniem
jest więc z czego ten przychód? Zapytał także, czy wiadomo, w jakim kierunku
restrukturyzacja MPK idzie?
Prezes MPK w Poznaniu sp. z o.o. – Wojciech Tulibacki wskazał, że trudno jest
dyskutować, gdy nie są znane ostateczne kształty koncepcji. Potwierdził, że na początku
przychód umieszczony w WPF dotyczył wyłącznie MPK, jednak po nabyciu przez Miasto
akcji spółki PKS ten temat się rozszerzył. Uzupełnił, że zmieniły się także uwarunkowania dot.
MPK, ponieważ na samym początku, gdy decyzja ta była przez Prezydenta podejmowana
spółka nie była obciążona kredytem ani nie była jako beneficjent związana projektami, które
MPK zrealizowało. Zaznaczył, że dzisiaj ta sytuacja prawna jest całkowicie inna, dlatego też
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wszystkie koncepcje wymagają głębszych analiz. Podkreślił, że proces decyzyjny dot. MPK
hamowany jest m.in. właśnie przez te uwarunkowania wynikające między innymi z
konieczności zapewnienia trwałości projektów współfinansowanych ze środków UE ( zakup
taboru autobusowego i tramwajowego oraz budowa zajezdni Franowo ).
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski zapytał kiedy upłynie ten pięcioletni
okres związania?
Prezes MPK w Poznaniu sp. z o.o. – Wojciech Tulibacki wyjaśnił, że zobowiązania
pięcioletnie dot. taboru tramwajowego wygasną w roku 2017, taboru autobusowego wygasną
w roku 2016-2017 i zobowiązania dot. zajezdni wygasną w roku 2019, a zobowiązania dot.
kredytu EBI występować będą do końca trwania umowy, czyli do roku 2024.
Radna Lidia Dudziak zapytała, co wchodzi w skład majątku spółki PKS?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka podała, że w tej chwili do
majątku Spółki wchodzi tabor autobusowy, nieruchomość lokalowa przy ul. Matyi 2 (nabyta
30 września br.), nieruchomości przy ul. Matyi oraz nieruchomości na terenie województwa
Wielkopolskiego.
Radna Lidia Dudziak zapytała, czy Miasto bierze pod uwagę inne lokalizacje dla nowej bazy
PKS?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że są dwie
alternatywne lokalizacje w obszarze Żegrza.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski odnosząc się do kwestii umowy o
nieodpłatnym nabyciu akcji PKS zapytał, czy nie przewidywała ona jakiś obostrzeń, jakiegoś
horyzontu czasowego, w którym tych akcji nie wolno nam zbyć?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że umowa takich
obostrzeń nie przewiduje jednak przewiduje je ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.
Wyjaśniła, że dlatego rozdziela się dwa strumienia pieniądza i dodała, że 24% z uzyskanego
przychodu ze sprzedaży akcji Miasto będzie zobowiązane przekazać na fundusze celowe
Skarbu Państwa.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazał, że warto byłoby się pokusić o
taką analizę, gdyż jest bardzo dużo niewiadomych tym bardziej, że cena sprzedaży
nieruchomości przy ul. Matyi w trzecim przetargu została obniżona do 98 mln zł.
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wyjaśniła, że zmieniana jest
koncepcja sprzedaży i podjęte będą próby sprzedaży tej nieruchomości w częściach. Dodała, że
spróbowano podejść do tego zagadnienia w taki sposób, aby te wydzielone części stanowiły
pola inwestycyjne odpowiadające koncepcji, na którą zostały wydane warunki zabudowy, aby
bronić tej wartości w postaci warunków zabudowy także w zakresie parametrów
wysokościowych. Zaznaczyła, że niewątpliwie warunki zabudowy mogą kreować wartość tych
nieruchomości.
Radny Adam Pawlik wracając do tego, że nie wiemy ile zapłacono za nowy dworzec PKS w
Poznań City Center zapytał, w jakiej wartości kredyt został zaciągnięty na jego zakup? Jakiej
wysokości poręczenie było na tę transakcję?
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Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że w tej chwili nie
ma dokładnej informacji, ale zaznaczyła, że ta kwota jest wpisana w budżecie.
Radny Adam Pawlik odnosząc się do kredytu EBI zaciągniętego przez MPK wskazał, że z
tego co pamięta był on gwarantowany umową wieloletnią z ZTM i jego zdaniem umowa ta
powinna zabezpieczać na tyle funkcjonowanie, że Spółka nie powinna mieć problemów
finansowych. Zaznaczył, że skoro ten kredyt jest obciążeniem to oznaczać może, że umowa ta
była niedoszacowana. Dodał, że jeśli tak jest to znaczy, że w niewystarczający sposób został
zabezpieczony interes Spółki w momencie podpisywania umowy wieloletniej.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski dopytał, jak się mają potencjalne,
ewentualne plany prywatyzacji części autobusowej MPK do umowy wieloletniej z ZTM?
Prezes MPK w Poznaniu sp. z o.o. – Wojciech Tulibacki zaznaczył, że absolutnie nie jest
tak, jak zasugerował Radny Pawlik. Dodał, że symulacja możliwości spłaty zaciągniętego
kredytu powstała w oparciu o wartości wynikające z majątku całej Spółki i wyłączenie części
autobusowej powoduje zmniejszenie kosztów amortyzacji i tym samym pogorszenie
możliwości spłacania kredytu.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazał, że krótko mówiąc przed
rokiem 2017 żadnego ruchu w kierunku prywatyzacji części autobusowej nie będzie.
Prezes MPK w Poznaniu sp. z o.o. – Wojciech Tulibacki wskazał, że jeśli ktoś podejmie
decyzję, że zwalnia Spółkę z obowiązku 5-letniego utrzymania trwałości projektu to wszystko
jest możliwe. Zaznaczył jednak, że dziś nie ma takich możliwości.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski zaznaczył, że chodzi o to, że w WPF
wpisany jest przychód w wysokości 108 mln zł i w oparciu o ten pomysł i te przychody
planowane są przyszłe inwestycje. Dodał, że jeśli tych przychodów nie będzie to nie będzie
możliwości wykorzystania inwestycji na poziomie ok. 800 mln zł, a to jego zdaniem jest już
ogromny problem. Zapytał, kiedy można się spodziewać jakichś informacji?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że jeśli chodzi o
część dot. działań związanych z prywatyzacją PKS Poznań S.A. przewiduje, że wyniki swojej
pracy przedstawi w październiku panu Prezydentowi do ostatecznej decyzji. Zaznaczyła
jednak, że warunkiem powodzenia tego projektu jest sprzedaż nieruchomości przy ul. Matyi.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski zapytał, czy o jakieś zmiany w WPF w
tym zakresie BNW wnioskowało?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że po prezentacji
analiz w czerwcu br. nie było takiej potrzeby.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski korzystając z obecności Prezesa
Tulibackiego zapytał, czy prawdą jest, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i tramwajów
także na podstawie umów zlecenia?
Prezes MPK w Poznaniu sp. z o.o. – Wojciech Tulibacki potwierdził ten fakt i wyjaśnił, że
na umowy zlecenia Spółka zatrudnia osoby do obsługi dodatkowych zleceń (obsługa imprez,
obsługa meczy). Dodał, że MPK mając braki w zatrudnieniu kierowców, również zatrudniana
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umowę zlecenie tych, którzy nie chcą pracować na umowę stałą w celu uzupełnienia grafików
nieobsadzonych przez pracowników zatrudnionych na stałe.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski zapytał o formę zatrudnienia członków
Zarządu.
Prezes MPK w Poznaniu sp. z o.o. – Wojciech Tulibacki podał, że członkowie Zarządu
zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski podziękował za informację i zamknął
ten punkt porządku obrad.

Ad. 3
Informacja na temat
Mieszkaniowej S.A.

planów

wobec

Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Gospodarki

Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazał, że przed kilkoma tygodniami
nastąpiła zmiana w składzie Zarządu spółki MPGM S.A. i też pojawiły się medialne
informacje na temat planów przekształceń Spółki i pewnych zmian w jej strukturze. Dodał, że
pojawiły się sygnały o tym, że być może Spółka zechce część swojej działalności przenieść do
innej spółki miejskiej. W związku z tym poprosił o informację, co Miasto zamierza w
najbliższym czasie i jaki ma pomysł na MPGM S.A.. Przypomniał, że w WPF cały czas
figuruje kwota 44 mln zł m.in. z tytułu prywatyzacji MPGM S.A.
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka przedstawiła koncepcję
alternatywnego zagospodarowania akcjami spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej S.A. prezentując ogólne informacje o MPGM S.A., ocenę efektywności
działalności MPGM S.A. i omawiając dotychczasowe działania Miasta Poznania w zakresie
prywatyzacji MPGM S.A. Przedstawiła także ogólne informacje o PTBS sp. z o.o. oraz
przybliżyła genezę planowanych działań w zakresie zadysponowania akcjami MPGM S.A. W
dalszej części zaprezentowała charakterystykę planowanego do realizacji scenariusza
przekształceń MPGM S.A. oraz zwróciła uwagę na dotychczas podjęte działania w zakresie
realizacji scenariusza przekształceń MPGM S.A. (szczegółowa prezentacja stanowi załącznik
nr 7 do prezentacji).
Radna Lidia Dudziak zapytała, czy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki mają
skończone kursy dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zdane egzaminy w tym
zakresie?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka potwierdziła i wyjaśniła, że
członkowie rad nadzorczych muszą posiadać uprawnienia zawodowe lub też zdane egzaminy
uprawniające do zasiadania w radzie nadzorczej.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski odnosząc się do kwestii nieruchomości,
którymi zarządza spółka MPGM S.A. i poprosił o przygotowanie szczegółowej informacji na
temat nieruchomości, którymi Spółka zarządza, których jest właścicielem i które są w
samoistnym posiadaniu. Dodał, że w odniesieniu do NSP wystarczy informacja na temat ilości
tych nieruchomości.
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Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka dopytała, czy chodzi o te
nieruchomości, które stanowią własność Spółki?
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski potwierdził. Zapytał także, na jaką
kwotę oszacowany został przychód z prywatyzacji Wielkopolskiego Rynku Hurtowego MRS?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że wartość
nominalna udziałów posiadanych przez Miasto jest na poziomie 25 mln zł. Wyjaśniła, że nie
może podać wartości nieruchomości, ponieważ Spółka prowadzi obecnie negocjacje w
sprawie zbycia nieruchomości . Zaznaczyła, że wartość nominalna udziałów Miasta Poznania
nie jest obecnie zagrożona.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski odnosząc się do Spółki PTBS zapytał,
czy wiadomo, jaka jest perspektywa spłaty kredytów na budowę budynków?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że chyba jeszcze
kilka zostało jako 80 letnie, które nie zostały zrestrukturyzowane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego jednak dodała, że generalnie jest to w większości perspektywa ok. 30 lat.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski poprosił o przesłanie szczegółowej
informacji na ten temat w odniesieniu do lokalizacji powstałych budynków.
Radny Łukasz Mikuła odnosząc się do zaprezentowanego scenariusza zapytał, czy PTBS w
takiej sytuacji mógłby startować w przetargu na zarządzanie nieruchomościami komunalnymi?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że mógłby i dodała,
że w przypadku pozyskania obsługi zasobu komunalnego przez PTBS nie zostanie naruszony
parytet , że podstawowym przedmiotem działalności PTBS – i źródłem uzyskiwanych
przychodów - jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu.
Reasumując wskazała, że dalsze działania przez Miasto Poznań w zakresie ewentualnego
wniesienia ZCP MPGM S.A. do PTBS sp. z o.o. będą podejmowane dopiero po uzyskaniu
pozytywnych interpretacji podatkowych i wyeliminowaniu ryzyka podatkowego
proponowanych
transakcji. Podkreśliła, że brak realizacji alternatywnej koncepcji
zadysponowania akcjami MPGM S.A. zaproponowanej przez Prezydenta Miasta Poznania,
oznacza powrót do wznowienia działań związanych z prywatyzacją Spółki i zbycia przez
Miasto Poznań akcji MPGM S.A. Zaznaczyła, że powrót do koncepcji prywatyzacji MPGM
S.A. jest możliwy wtedy, gdy Spółka odzyska dochodowość na poziomie pozwalającym
przeprowadzenie procesu prywatyzacji.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski poprosił o informację, jakie działy i
jakich pracowników MPGM planuje przenieść w ZCP do PTBS, a ilu pracowników
pozostałoby w Spółce?
Prezes MPGM S.A. – Krzysztof Jończyk wskazał, że w przypadku pozytywnej interpretacji
Ministra Finansów w zakresie podatku VAT i CIT to zgodnie z koncepcją, którą przygotował
poprzedni Zarząd Spółki 5 osób zostałoby w części nieruchomościowej a pozostała załoga
związana z usługami zostałaby objęta tą częścią ZCP (146 pracowników). Zaznaczył jednak, że
ta koncepcja nie była jeszcze przez niego weryfikowana. Następnie przedstawił informacje na
temat wyników finansowych MPGM S.A. w okresie styczeń-sierpień 2014 r. wskazując na
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przychody Spółki oraz koszty działalności podstawowej (szczegółowa prezentacja stanowi
załącznik nr 8 do protokołu).
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski wskazując, że wyciągnięto
konsekwencje wobec Zarządu Spółki zapytał, czy rozważano wyciagnięcie konsekwencji
wobec osób bezpośrednio nadzorujących Spółkę, czyli Rady Nadzorczej?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wyjaśniła, że skład Rady
Nadzorczej w czerwcu 2013 r. został wymieniony całkowicie.
Radny Michał Grześ zapytał, kiedy Rada Nadzorcza zorientowała się, że Zarząd nie jest
najlepszy?
Prezes MPGM S.A. – Krzysztof Jonczyk, który przed powołaniem na Prezesa Zarządu
Spółki pełnił w niej funkcje Członka Rady Nadzorczej wyjaśnił, że Rada Nadzorcza zajmując
się nadzorem badała okres poprzedni, w którym Zarząd realizował zysk a Miasto pobierało
dywidendę. Dodał, że wyniki Spółki pogorszyły się po przegraniu przetargu na zarządzenie
zasobem komunalnym, dlatego też uchwalony został plan restrukturyzacji, który realizowany
był w niepełnym zakresie i w zbyt wolnym tempie. Wskazał, że natychmiastowe odwołanie
Zarządu było zdaniem Rady Nadzorczej nieuzasadnione i świadczyłoby o braku
odpowiedzialności.
Radny Maciej Przybylak odnosząc się do wystąpienia Prezesa Jonczyka wskazał, że odnosi
wrażenie, iż Prezes nie do końca chciałby, aby koncepcja prezentowana przez Dyrektor
Kocięcką była realizowana. W związku z tym zapytał, jakie działania chce podjąć, aby Spółkę
uratować?
Prezes MPGM S.A. – Krzysztof Jonczyk zwrócił uwagę, że niewielki udział w przychodach
Spółki stanowią przychody z nieruchomości własnych i wskazał, że jego zdaniem to źródło
trzeba rozwijać. Zaznaczył, że możliwości rozwijania źródeł własnych dochodów jest wiele i
podał, że obecnie pracuje nad nimi w zakresie koncepcji. Dodał, że zadeklarował Radzie
Nadzorczej, że wstępne założenia tej koncepcji przedstawi do końca listopada. Podkreślił, że
widzi pewną szansę dla Spółki.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski zapytał, co z zapisem w WPF
mówiącym o przychodzie z prywatyzacji w wysokości 44 mln zł?
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że Biuro Nadzoru
Właścicielskiego wnioskowało o wycofanie tej pozycji z WPF, jednak Pani Skarbnik z jakichś
powodów postanowiła o jej utrzymaniu.
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” MPGM S.A. – Roman Skrzypczak wskazał, że
chciałby sprostować pewną sprawę powiedzianą przez Panią Dyrektor i podał, że odchodzenie
pracowników MPGM nie było po to, aby sobie szukać nowej pracy, lecz dlatego, że
pracownicy ci musieli odejść, gdyż pracy w MPGM dla nich nie było. Zaznaczył, że jeśli
przeszli do konkurencji to tylko dlatego, że szukali pracy, na której się najlepiej znali i dodał,
że w umowach o pracę nie było zastrzeżeń, że przez jakiś czas nie wolno im podjąć
zatrudnienia w firmach o takim samym charakterze. Zwrócił także uwagę, że Spółka przegrała
przetarg, bo nie była do niego odpowiednio przygotowana, na co pracownicy zwracali uwagę
Prezydentowi Kruszyńskiemu. Odnosząc się do przedstawionej koncepcji przeniesienia ZCP
do PTBS wskazał, że interesuje ich, co w takiej sytuacji będzie z funduszem socjalnym i co się
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stanie z emerytami, którzy korzystają z tego funduszu. Zaznaczył, że sytuacja w Spółce jest
niespokojna i dodał, że na dzień dzisiejszy nie ma stanowiska Związków Zawodowych i załogi
dot. proponowanej koncepcji.
Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Komunalnych w MPGM S.A. –
Roman Piątkowski zwrócił uwagę na to, że od 2009 r., czyli od momentu zawirowań w
sprawie idei zmiany właściciela Spółki, była ona zawsze wypłacalna i odpowiednią dywidendę
do Miasta wpłacała.
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wyjaśniła, że Fundusz
Zakładowych Świadczeń Socjalnych w takiej sytuacji podzielony zostałby proporcjonalnie.
Wskazała także, że w historii działalności Spółki, czyli od roku 1994, według jej wiedzy
Miasto po raz pierwszy dywidendę wzięło za rok 2010. Dodała, że przez wiele lat wyniki
Spółki nie były dodatnie i zdarzały się wyniki ujemne. Zaznaczyła, że Miasto skorzystało z
prawa do dywidendy dopiero w momencie, gdy dodatni wynik Spółki został utrwalony jako
stały. Raz jeszcze wskazała, że celem, który Miasto postawiło przed Spółką było utrzymanie
określonego poziomu rentowności tj. utrzymanie wartości Spółki. Dodała, że to nie oznacza, że
Miasto pobierze bądź nie pobierze zysku w postaci dywidendy, gdyż to jest zupełna inna
sprawa. Podkreśliła, że w historii odkąd był ten zysk pobierany Zarząd nigdy nie wskazał, że
ma jakieś koncepcje, pomysły związane z jakimiś inwestycjami lub jakimś innym kierunkiem
działalności, który by powodował, że Miasto Poznań mogłoby zrezygnować z pobierania
dywidendy.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski serdecznie podziękował za informacje i
wyjaśnienia w tej kwestii.
Radny Michał Grześ korzystając z obecności Pani Dyrektor wskazał, że próbuje się
dowiedzieć od ZKZL, czy Pan Piotr Bazela ma spółkę NOVUM, która obsługuje interesantów
związanych z ogrzewaniem a jednocześnie odpowiada w ZKZL za ogrzewanie. Poprosił, aby
do sesji zostały mu udzielone informacje, czy Pan Bazela faktycznie ma tę firmę i jednocześnie
zajmuje się kwestiami związanymi z ogrzewaniem w ZKZL i co Pan Prezydent lub Dyrektor
Biura Nadzoru Właścicielskiego zamierza z tym zrobić.
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka wskazała, że jest w stanie
sprawdzić, czy Pan Bazela Piotr pracuje w ZKZL sp. z o.o., jednak nie jest w stanie
zweryfikować, czy jest wspólnikiem spółki.
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski doprecyzował, że z informacji, które
dotarły do Radnych wynika, że ten Pan nie tylko był wspólnikiem spółki, lecz także działał
jako jej przedstawiciel i podejmował działania gospodarcze.
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Beata Kocięcka poinformowała, że postara się
sprawę wyjaśnić.
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Ad. 4
Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski w związku z brakiem spraw
wniesionych, wolnych głosów i wniosków podziękował zebranym za udział i zamknął
posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.
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