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P R O T O K Ó Ł    N R    XXXVII-N/2008 
z trzydziestej siódmej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu 

odbytej w dniu 4 czerwca 2008 roku 
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
 
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 
stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Radni nieobecni: Mariusz Fogiel. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe  sesja została 
zwołana na wniosek grupy radnych zgodnie z zaproponowanym przez wniosko-
dawców porządkiem.  
 
Przewodniczący powitał gości przybyłych na dzisiejszą sesję. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Jana Pszczołę i Karola Sońtę. Radni 
wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jed-
nogłośnie (25 za). 
 
Porządek sesji: 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii do wniosku Firmy 
PHU „Feniks” Sp. z o.o. w Radomiu dotyczącego zezwolenia na utworzenie 
wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – druk nr 317. 
 
 
Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii do wnio-
sku Firmy PHU „Feniks” Sp. z o.o. w Radomiu dotyczącego zezwolenia na 
utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – druk nr 317. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik przedstawił projekt uchwały. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26) podjęła wraz z uzasadnieniem  

Uchwałę nr 347/2008 
w sprawie wyraŜenia opinii do wniosku Firmy PHU „Feniks” Sp. z o.o.            
w Radomiu dotyczącego zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego 
obiektu handlowego.  
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Prezes Firmy „Feniks” podziękował za okazane zaufanie. 
 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta pogratulował kupcom determinacji w dąŜe-
niu do celu, radnym za jednomyślność a Prezydentowi sprawności urzędu w 
przygotowaniu potrzebnych dokumentów. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął XXXVII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w 
Radomiu  o godz. 17.30.  
 
Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasecie magnetofonowej                   
(szt. 1), która stanowi integralną część protokółu. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Pszczoła Jan   ………………………… 
 
2. Sońta Karol    ………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 


