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P R O T O K Ó Ł   N R XXI.N/2015 
z dwudziestej pierwszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 7 grudnia 2015 roku 
w sali 114 Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30 

 
 
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Radomiu – radny Dariusz Wójcik. 
 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która została dołą-
czona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że sesja została zwołana na 
wniosek prezydenta miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawcę po-
rządkiem obrad. 
Treść wniosku o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad został dołączony 
do materiałów z sesji.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wy-
razili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie                    
(26 za). 
 
 
Porządek sesji: 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Tar-
nobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Radom nieru-
chomości położonej na terenie Gminy Miasta Radomia – druk nr 167.  
 
 
Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do 
obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Pod-
strefa Radom nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasta Radomia – druk                   
nr 167.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy 
Gospodarczej – Krzysztof Turek. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła 

Uchwałę nr 244/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej EURO-PARK  WISŁOSAN – Podstrefa Radom nieruchomości położonej na 
terenie Gminy Miasta Radomia.  
 
Radny Jerzy Zawodnik poinformował, że otrzymał propozycję objęcia stanowiska zastępcy 
prezydenta miasta. Propozycję tę od prezydenta miasta Radosława Witkowskiego przyjął i od 
dnia jutrzejszego zrzeka się mandatu radnego. Odpowiednie pismo złożył u Komisarza Wybor-
czego. Podziękował wszystkim za współpracę w ramach Rady Miejskiej, za przychylność, ale 
także za spory, ponieważ uważa, że każdy merytoryczny spór powoduje, że tworzy się lepsze 
lokalne prawo. Zadeklarował, że jako zastępca prezydenta miasta będzie otwarty na propozy-
cje. Na pewno zawsze będzie ich starannie wysłuchiwał i starał się wprowadzać w życie.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpa-
ny i zamknął XXI. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 21.20.  
  
 
 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 
                Dariusz Wójcik 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Pszczoła Jan   …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 


