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Protokół Nr 33/12/2016 

Komisji Budżetu i Finansów 

20 lipca 2016 roku 

RATUSZ 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i 

Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Marcin Marzec. 

Ad. 1 

Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie.  

Przywitał Pana Krzysztofa Krzystanka – Prezesa Zarządu Sandomierskiego Ogrodniczego 

rynku Hurtowego S.A. 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki 

akcyjnej pod firmą; SORH S.A. 

4. Wnioski komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki akcyjnej 

pod firmą; SORH S.A. 

Pan Jacek Dybus poprosił radnych o zadawanie pytań. 

Radny Andrzej Anwajler zapytał, z jakich pieniędzy pokryje się żądania wierzycieli SORH? 

Pan Marek Bronkowski powiedział, że spółka miała czas na to żeby wdrożyć program 

naprawczy, nie było żadnych efektywnych działań ze strony zarządu, dzisiaj stoimy przed 

wyborem albo dokapitalizować spółkę albo ogłosić likwidację. To drugie rozwiązanie według 

naszej wiedzy jest najkorzystniejsze – pozwoli odzyskać udziały miasta. 

Radny Andrzej Anwajler zapytał, co będzie po likwidacji spółki? 

Radca Prawny odpowiedział, że nastąpi spieniężenie majątku i w pierwszej kolejności 

zaspokojenie wierzytelności te środki, które pozostaną będą rozdzielone między 

akcjonariuszy. 

Radny Zbigniew Rusak poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytania: 

Jakie powierzchnie dzierżawi spółka i jaki to przynosi dochód miesięczny? 

Pan Krzysztof Krzystanek – Prezes Zarządu - powiedział, że jest to powierzchnia około 1000 

m
2 

na hali. Razem z placem w sumie będzie to około 50 arów. Dochód z dzierżawy to około 

37 000,00 zł  miesięcznie. 
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Radny Zbigniew Rusak powiedział, że jest to niegospodarność, „każdy wie ile kosztuje 

dzierżawa powierzchni magazynowych. 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał czy w trakcie likwidacji można przerwać ten proces po 

spłaceniu wierzycieli? 

Radca prawny powiedział, że jest to możliwe. 

Burmistrz powiedział, że będzie dążył do tego, aby przejąć dla miasta grunt który jest w 

spółce. 

Radny Andrzej Lebida powiedział, że „pomysł likwidacji spółki miejskiej to zły sygnał dla 

mieszkańców, należy wdrożyć program naprawczy, potrzebna jest osoba z talentem 

menadżerskim” podkreślił, że jest przeciwny tej decyzji. 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że likwidacja spółki spowoduje 

zwolnienie z pracy kilkudziesięciu osób. Nie można takiej decyzji podejmować w ciągu dwóch 

tygodni – jest to lekceważenie radnych. Wiele rzeczy mamy niewyjaśnionych. Zwróciła 

uwagę, że radni mieli sprzeczne informacje o tym co się dzieje w spółce. Media mówiły o 

zyskach rzędu 12 mln. zł. 

Burmistrz powiedział, że radni doskonale wiedzieli o problemach spółki o tym mówiło się  na 

sesji na posiedzeniach komisji. 

Przewodniczący obrad zaznaczył, że radni – członkowie komisji budżetu i finansów – nie są 

znawcami z dziedziny prawa spółek handlowych musimy zaufać znawcom – radcom 

prawnym i Panu Burmistrzowi. To co dotyczy nas i miasta to kto będzie prowadził plac 

targowy. 

Radny Piotr Chojnacki zapytał czy sprzedaż majątku spółki odbędzie się w przetargu 

Radca prawny powiedział, że tak, choć walne zgromadzenie akcjonariuszy może zdecydować 

inaczej. 

Radny Marceli Czerwiński zaznaczył, że najgorszym z możliwych scenariuszy w tej sprawie 

jest ogłoszenie upadłości i wprowadzenie syndyka. Takie rozwiązanie byłoby dużą stratą dla 

wszystkich. 

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący obrad poprosił o głosowanie. 

Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 8 „za”, 2 „przeciw’, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Brak wniosków. 

Ad. 5 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


