
 
BR. 0002.1.6.2011. IV 
 

Protokół Nr VI/10 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 28 marca 2011 r. w godz. 1000 do 1145 
 
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Ryszard Kępa. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 23 radnych. W trakcie sesji przybyli radni Kazimierz Hałaszyński, 
Krzysztof Dybek. Jest kworum i Rada moŜe podejmować prawomocne decyzje. Lista obecności stanowi 
zał. nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący powitał: 
• Prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego, 
• zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal, pana Ryszarda Białka, 
• Sekretarza i Skarbnika Miasta - lista stanowi zał. nr 2 do protokołu,  
• dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych współpracujących z Radą, 

dyrektorów przedsiębiorstw, instytucji - lista stanowi zał. nr 3 i 4 do protokołu, 
• przedstawicieli mass- mediów, 
• mieszkańców miasta, 
• wszystkich Radnych. 
 

Na wniosek Przewodniczącego Rada powołała sekretarzy obrad w składzie: 
• Pani GraŜyna Pichla  
• Pan Sławomir Skowroński 
• Pan Krzysztof Ślufcik. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Prezydent Miasta pismem z dnia 17 marca 2011 r. wystąpił z wnioskiem o 
wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał: 

1. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy                    
( druk – 9/VI ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 9. 9) porządku obrad. 
 

2. w sprawie wykonywania przez Gminę Legnica działalności w zakresie telekomunikacji  -( druk -10/VI). 
Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 9. 10 ) porządku obrad. 

 
Ponadto poinformował, Ŝe Prezydent Miasta pismem z dnia 25 marca br. wystąpił z wnioskiem 
o wprowadzenia do porządku obrad „Sprawozdania prezydenta Miasta Legnicy z przeprowadzonych 
konsultacji z mieszkańcami Legnicy na temat zmiany granic miasta ( druk- VI/6). 
Zaproponował rozpatrzenie Sprawozdania w pkt 9 porządku obrad, po przeprowadzeniu glosowania. 
 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa przed przystąpieniem do głosowania zaproponował sprawdzenie 
urządzenia do głosowania poprzez naciśnięcie przycisku „wstrzymał się od głosowania”. Stwierdzono 
prawidłowość działania urządzenia.  

 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Sprawozdania 
Prezydenta Miasta Legnicy z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Legnicy na temat zmiany granic 
miasta. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
 
Porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu z sesji. 
2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 16 lutego do 15 marca 2011 r. 
4. Informacja z działalności komendy pt. „Ochrona przeciwpoŜarowa i zagroŜenia poŜarowe występujące 

w 2010 na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego” – ( druk – VI/1 ). 
5. Informacja o aktualnych działaniach w zakresie współpracy zagranicznej miasta – (druk–VI/2 ). 
6. Informacja nt. „Porządku i bezpieczeństwa publicznego wraz ze sprawozdaniem z działalności 

Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za 2010 rok” – ( druk – VI/3 ). 
7. Ocena stanu sanitarnego miasta Legnicy za rok 2010 – ( druk – VI/4 ). 
8. Ocena działalności StraŜy Miejskiej Legnicy w 2010 roku” – ( druk – VI/5 ). 
9. Sprawozdania Prezydenta Miasta Legnicy z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Legnicy na 

temat zmiany granic miasta – ( druk VI/6 ). 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie 
Gminy Legnica - ( druk 1/VI ), 

2) zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 2011 – ( druk – 2/VI ), 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – ( druk – 3/VI ), 
4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenów w rejonie 

ulicy Olkuskiej oraz ulicy Kilińskiego – ( druk – 4/VI ), 
5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów 

w Legnicy – dla jednostki B 33M – ( druk – 5/VI ), 
6) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy                

– ( druk 6/VI ), 
7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk – ( druk – 7/VI ), 
8) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej 

Legnicy – ( druk – 8/VI ), 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy                       

– ( druk -9/VI ), 
10) wykonywania przez Gminę Legnica działalności w zakresie telekomunikacji - ( druk – 10/VI ), 
11) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Legnicy” w roku 2011 – ( druk – 11/VI ), 
12) przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2011 – ( druk – 12/VI ), 
13) przyznania odznaki „ZasłuŜony dla Legnicy” w roku 2011 – ( druk – 13/VI ). 

11. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
12. Komunikaty i sprawy róŜne. 

 
 

Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe protokół Nr 5/11 sesji z dnia 28 lutego 2011 r. znajduje się do wglądu 
w Biurze Rady od dnia podpisania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu do akceptującej wiadomości Rady. 
 
 
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokół Nr 5/11 sesji z dnia 28 lutego 2011 r.  
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Ad. pkt 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
 
Informację otrzymali wszyscy radni.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...”  do wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
Rada przyjęła „Informację o pracy Rady w okresie między sesjami do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 16 lutego do 15 marca 2011 r. 
 
Raport otrzymali wszyscy radni.  
 
Komisje nie omawiały raportu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Raportu...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Stwierdzam, Ŝe Rada przyjęła Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 16 lutego 
do 15 marca 2011 r. - do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 4. Informacja z działalności komendy pt. „Ochrona przeciwpoŜarowa i zagroŜenia poŜarowe 
występujące w 2010 na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego” – ( druk – VI/1 ). 
 
Informację otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie komisje zapoznały się z informacją i przyjęły ją do wiadomości.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Informację z działalności komendy pt. „Ochrona przeciwpoŜarowa i zagroŜenia 
poŜarowe występujące w 2010 na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego” – do akceptującej 
wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. pkt 5. Informacja o aktualnych działaniach w zakresie współpracy zagranicznej miasta–(druk–VI/2 ). 
 
Informację otrzymali wszyscy radni. 
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Przewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie komisje zapoznały się z informacją i przyjęły ją do wiadomości.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Informację o aktualnych działaniach w zakresie współpracy zagranicznej miasta – 
do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. pkt 6. Informacja nt. „Porządku i bezpieczeństwa publicznego wraz ze sprawozdaniem 
z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za 2010 rok” – ( druk – VI/3 ). 
 
Informację otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie komisje zapoznały się z informacją i przyjęły ją do wiadomości.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Informację nt. „Porządku i bezpieczeństwa publicznego wraz ze sprawozdaniem 
z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za 2010 rok” – do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. Ocena stanu sanitarnego miasta Legnicy za rok 2010 – ( druk – VI/4 ). 
 
Ocenę otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie komisje zapoznały się z informacją na temat Oceny stanu 
sanitarnego miasta i przyjęły ją do wiadomości. 

 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Oceny..” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Ocenę stanu sanitarnego miasta Legnicy za rok 2010 – do akceptującej wiadomości. 
Ocena stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. Ocena działalności StraŜy Miejskiej Legnicy w 2010 roku – ( druk – VI/5 ). 
 
Ocenę otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie komisje zapoznały się z informacją na temat Oceny działalności 
StraŜy Miejskiej Legnicy i przyjęły ją do wiadomości. 
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Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Oceny..” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Ocenę działalności StraŜy Miejskiej Legnicy w 2010 roku - do akceptującej wiadomości. 
Ocena stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Legnicy z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami 
Legnicy na temat zmiany granic miasta – ( druk – VI/6 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały „Sprawozdania. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski poinformował, Ŝe miasto było zobowiązane przeprowadzić 
ankietę w wyznaczonym terminie wśród mieszkańców Legnicy, zadając pytanie dotyczące akceptacji lub bez 
aprobaty dla rozszerzenia granic miasta. Zaznaczył, Ŝe ankiety zostały przekazane mieszkańcom za 
pośrednictwem wszystkich jednostek powiązanych z urzędem miasta. RównieŜ na terenie urzędu miasta był 
uruchomiony punkt przyjmowania ankiet od mieszkańców. Ponadto o prowadzonej akcji informowały lokalne 
media, podając od publicznej wiadomości, Ŝe taka forma konsultacji społecznych będzie się odbywała i będzie 
w niej moŜna brać udział. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy Ryszard Białek poinformował, Ŝe przeprowadzenie ankiety wynika § 10 
uchwały Rady Miejskiej Legnicy, podjętej 31 stycznia 2011 r. wyraŜającą wolę zmiany granic. Cytat:„ 
z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Legnicy złoŜy Radzie Miejskiej Legnicy sprawozdanie na 
najbliŜszej sesji po zakończeniu konsultacji. W konsultacjach udział wzięło 4525 osób. Ankiety niewaŜne 
w ilości 236 sztuk, niewaŜność ta wynikała z faktu, Ŝe ankietę wypełniły w części osoby nie będące 
mieszkańcami Legnicy, jak równieŜ brak danych osobowych osoby wypełniającej ankietę. W sprawozdaniu 
dołączono tabelę informującą o głosowaniu mieszkańców dla poszczególnych obrębów.”. Koniec cytatu. Na 
zakończenie omówił wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami zawartych w tabeli dołączonej do 
sprawozdania. Poinformował, Ŝe przedłoŜone sprawozdanie będzie załącznikiem do wniosku, który zostanie 
złoŜony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Legnicy z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Legnicy na 
temat zmiany granic miasta – do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 10. 1) Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe 
w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Legnica - ( druk 1/VI ). 
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Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radny Jacek Baczyński w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość odczytał i złoŜył wraz 
z uzasadnieniem wniosek do projektu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe 
w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Legnica - ( druk 1/VI ). 
Treść wniosku wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Przewodniczący powitał, przybyłego na obrady Posła na Sejm RP pana Roberta Kropiwnickiego. 
 
Radny Paweł Frost – zapytał, wnioskodawców, czy odczytany wniosek naleŜy traktować jako jeden, czy 
poszczególne propozycje będą głosowane osobno. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe jest to jeden wniosek. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Klub radnych PiS, informując, Ŝe nie 
będzie odczytywał ponownie treści wniosku. 
 
Radny Jacek Baczyński w imieniu wnioskodawców, przychylił się do propozycji głosowania nad wnioskiem 
jako cały odczytany. 
 
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za – 10, przeciwne – 12, wstrzymujące – 0. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w wersji przełoŜonej przez Prezydenta Miasta. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VI/57/11 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe 
w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Legnica – stosunkiem głosów: za – 12, 
przeciwne – 5, wstrzymujące – 7. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. 2) Projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 2011 – ( druk – 2/VI ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 marca 2011 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja BudŜetu i Finansów wraz 
z autopoprawką. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VI/58/11 w sprawie zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 2011– stosunkiem 
głosów: za – 21, przeciwne – 1, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Ad. pkt 10. 3) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy – ( druk – 3/VI ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 marca 2011 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja BudŜetu i Finansów wraz 
z autopoprawką. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VI/59/11 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy – stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. 4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy - terenów w rejonie ulicy Olkuskiej oraz ulicy Kilińskiego – ( druk–4/VI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisje: Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VI/60/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy - terenów w rejonie ulicy Olkuskiej oraz ulicy Kilińskiego – stosunkiem 
głosów: za – 19, przeciwne – 0,wstrzymujące – 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. 5) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy – dla jednostki B 33M – ( druk – 5/VI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, 
a Komisja Gospodarki wraz z wnioskiem o treści: „Komisja nie uwzględnia uwagi złoŜonej przez Stefanię 
i Zbigniewa Pawłowskich w imieniu własnym i lokatorów budynku 162 i sąsiadujących w zakresie zachowania 
obowiązującego dotychczas wskaźnika zabudowy – 0,25, natomiast uwzględnia uwagę w brzmieniu – 
zachowanie istniejących linii zabudowy od zaplecza.”. 
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radny Czesław Kozak Przewodniczący Komisji Gospodarki przedstawił uzasadnienie do przedłoŜonego 
wniosku. 
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Radny Jacek Baczyński poinformował, Ŝe Klub radnych PiS poprze wniosek. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Białek poinformował, Ŝe cytat; „przyjęcie tego wniosku jest pewnego 
rodzaju brakiem konsekwencji. JeŜeli Rada odrzuci uwagę dotyczącą ograniczenia powierzchni zabudowy 
działki, a z drugiej strony narzuci wewnętrzną linię zabudowy, która w tym momencie dla tej działki stanowi 
0,25, to proszę wybaczyć ale jest to niekonsekwencja, poniewaŜ nie moŜna tych dwóch rzeczy traktować 
oddzielnie.”. Koniec cytatu. Na zakończenie zapewnił, Ŝe miasto na etapie realizacji tego obiektu będzie 
wnikliwie analizowało rozwiązania projektowe tak Ŝeby nie naruszyć interesu prawnego obiektów sąsiednich. 
Dopilnujemy aby przyszły inwestor, który przystąpi do realizacji tego obiektu zachował wszelkie przepisy 
prawa budowlanego, jak równieŜ ochrony środowiskowej w sposób taki Ŝeby nie stanowiło to zmniejszenie 
komfortu zamieszkania dla sąsiednich obiektów. W związku z powyŜszym cytat: „nie moŜna przyjąć tej uwagi 
dotyczącej linii zabudowy, dlatego, Ŝe w tym momencie nie moŜna będzie podjąć uchwały, poniewaŜ zgodnie 
z ustawą o planowaniu przestrzennym projekt planu składa się z części rysunkowej i części  tekstowej i w 
części rysunkowej obowiązkowo określa się linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne. JeŜeli cofamy tą 
linię zabudowy w tym momencie nie moŜna podjąć uchwały, tylko trzeba ponownie wyłoŜyć projekt planu do 
publicznego wglądu. Prezydent negatywnie opiniuje przedłoŜony wniosek.”. Koniec cytatu.  
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarki o treści: „Komisja nie uwzględnia uwagi 
złoŜonej przez Stefanię i Zbigniewa Pawłowskich w imieniu własnym i lokatorów budynku 162 i sąsiadujących 
w zakresie zachowania obowiązującego dotychczas wskaźnika zabudowy – 0,25, natomiast uwzględnia 
uwagę w brzmieniu – zachowanie istniejących linii zabudowy od zaplecza.”. 
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za - 11, przeciwne – 12, wstrzymujące – 2. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VI/61/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy – dla jednostki B 33M- stosunkiem 
głosów: za – 12, przeciwne – 11, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt10. 6) Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy – ( druk 6/VI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich i 
Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VI/62/11 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za - 22, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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Ad. pkt 10. 7) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 
targowisk  – ( druk – 7/VI ). 
 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich i 
Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VI/63/11 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk – 
stosunkiem głosów: za – 18, przeciwne – 0, wstrzymujące – 6. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. 8) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy – ( druk – 8/VI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisje: Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Komisja BudŜetu i Finansów nie dokonała rozstrzygnięcia do 
projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radna Ewa Szymańska – zgłosiła wniosek o treści: „w § 1 wykreślić 11) Ewa Szymańska, 12) Jacek 
Baczyński. Ze składu Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej wykreśla się radną Annę Płucieniczak.”.  
Wniosek stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe pierwszy punkt wniosku jest czytelny, poniewaŜ radni nie wyraŜają zgody 
na udział w pracy w Komisji Kapituły i Statutu. Natomiast punkt drugi wniosku dotyczący rezygnacji radnej 
Anny Płucieniczak z pracy w Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie moŜe być zrealizowany, 
poniewaŜ wymaga przygotowania stosownego projektu uchwały. Zaproponował przystąpienie do glosowania 
nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu 
Rady Miejskiej Legnicy. W pracach Komisji chce uczestniczyć radna Anna Płucieniczak. Natomiast rezygnację 
radnej Anny Płucieniczak z pracy w Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej rozpatrzyć w innym terminie 
po przygotowaniu stosownego projektu uchwały. 
 
Rady Jacek Baczyński poinformował, Ŝe jego zdaniem cytat: „stanowisko odnośnie rezygnacji radnego 
z członkostwa w komisji moŜe być równieŜ wnioskiem w tej aktualnie procedowanej uchwale. W związku z tym 
proszę aby ten wniosek rozpatrzyć w tym punkcie obrad.”.  Koniec cytatu. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach w celu wyjaśnienia sprawy pod względem prawnym. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.  
 
Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym przegłosować projekt uchwały z jednym nazwiskiem 
radnej Anny Płucieniczak natomiast na następną sesję przygotowany zostanie projekt uchwały, który zmieni 
skład osobowy Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, poniewaŜ wymaga tego procedura.  
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Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VI/64/11 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy – stosunkiem głosów: za – 11, przeciwne – 4, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. 9) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece 
Publicznej w Legnicy – ( druk – 9/VI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VI/65/11 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece 
Publicznej w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 19, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. 10) Projekt uchwały w sprawie wykonywania przez Gminę Legnica działalności w zakresie 
telekomunikacji  -( druk -10/VI). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VI/66/11 w sprawie wykonywania przez Gminę Legnica działalności 
w zakresie telekomunikacji – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Przewodniczący udzielił głosu posłowi na Sejm RP panu Robertowi Kropiwnickiemu. 
 
Poseł na Sejm RP Robert Kropiwnicki poinformował, Ŝe Ŝyczy radnym aby jak najwięcej uchwał było 
podejmowanych przy aprobacie wszystkich radnych. Zaznaczył, ze w pracy poselskiej jest sporo rzeczy 
istotnych dla samorządów. Wyraził wolę współpracy przy rozpatrywaniu spraw, jeŜeli taka potrzeba zaistnieje.  
Zachęcił do rozwaŜenia wzięcia udziału w programie regionalnym pod nazwą „koleje duŜych prędkości”, który 
docelowo ma być włączony do sieci europejskich. W naszym przypadku będzie to prawdopodobnie połączenie 
Wrocław - Monachium, które będzie przebiegać przez Legnicę. Cytat: „naleŜy rozwaŜyć czy nie warto podjąć 
dyskusję, czy na tym poziomie nie proponować włączenia Legnicy do tej sieci obecnie funkcjonującej. 
Tak Ŝeby ta ostatnia stacja na zachodzie nie była we Wrocławiu tylko w Legnicy, poniewaŜ jest to waŜne dla 
całego LGOMU.”. Koniec cytatu.    
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Radna Ewa Czeszejko – Sochacka przekazała panu posłowi stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie 
finansów publicznych z prośbą o próbę pomocy w walce o zdrowe finanse jednostek samorządowych. 
 
Poseł Robert Kropiwnicki poinformował, Ŝe chętnie z materiałem się zapozna. Równocześnie zaznaczył, 
Ŝe adresatem tego jest rząd i tak naprawdę system samorządów jest w systemie władzy wykonawczej, a nie 
we władzy ustawodawczej.  
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski – poinformował, Ŝe sprawa dotyczy trybu wprowadzenia 
rozporządzenia z 23 grudnia 2010 r. i zdaniem Związku Miast Polskich naruszona została prerogatywa 
przypisana Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej i w tym zakresie będzie prawdopodobnie skarga do Trybunału 
Konstytucyjnego. Cytat: „w związku z tym nie naleŜy tego postrzegać, Ŝe to jest prerogatywa, a jeŜeli jest coś 
prerogatywą rządu to niech rząd ogranicza swoje działania tylko do tych prerogatyw i niech nie wchodzi 
w kompetencje sejmu. Myślę, Ŝe jest tu podjęta troska o właściwe relacje i właściwy szacunek dla sejmu 
powinna być teŜ przedmiotem zabiegów posłów ”. Koniec cytatu.   
 
 
Ad. pkt 10. 11) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Legnicy” w roku 
2011 ( druk –  11/VI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Radny Jan Kurowski Przewodniczący Komisji Kapituły i Statutu poinformował, Ŝe zgodnie ze Statutem komisja 
na posiedzeniu rozpatrzyła zgłoszone kandydatury i zarekomendowała osoby przedstawione w projekcie 
uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VI/67/11 w sprawie nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Legnicy” 
w roku 2011 - stosunkiem głosów: za – 24, ( w tym głos „za” radnej Anny Płucieniczak ), przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Ad. pkt 10. 12 ) Projekt uchwały w sprawie przyznanie Nagrody Miasta Legnicy w roku 2011 r.           
( druk – 12/VI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rad podjęła uchwałę Nr VI/68/11 w sprawie przyznania „ Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2011 – 
stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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Ad. pkt 10. 13) Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki „ZasłuŜony dla Legnicy” 
w oku 2011 - ( druk – 13/VI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VI/69/11 w sprawie przyznania odznaki „ZasłuŜony dla Legnicy” w roku 2011- 
stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Ad. pkt 11. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radny Jacek Baczyński odczytał i złoŜył interpelacje w sprawie: 
- naprawienia nawierzchni ulicy Grabowej, 
- zamontowania oświetlenia na ul. Przemkowskiej. 
 
Radna Ewa Szymańska poruszyła sprawę posprzątania terenu wokół dworca autobusowego PKS przy 
ul. Pocztowej. 
 
Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski udzielił wyczerpującej odpowiedzi na postawione pytania. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe zgodnie z § 37 Statutu Legnicy Prezydent zobowiązany jest do udzielenia 
odpowiedzi na interpelacje na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 
 
Ad. pkt 12.  Komunikaty i sprawy róŜne. 
 
Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku złoŜenia oświadczenia majątkowego za rok 2010 do końca 
miesiąca kwietnia br. Druki znajdują się w skrytkach radnych.  
 
Przewodniczący wraz z Prezydentem złoŜyli wszystkim zebranych Ŝyczenia z okazji zbliŜających się Świąt 
Wielkanocnych. 
 
Prezydent poinformował, Ŝe na ostatnim zgromadzeniu miast Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 
Warszawie, miasto Legnica zostało uhonorowane po raz drugi tytułem „Super powiatu za rok 2010”. Ponadto 
miasto zajęło trzecie miejsce w klasyfikacji wśród miast na prawach powiatu za rok 2010. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Ryszard Kępa zamknął 6 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica. 6.04. 2011 r. 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 
 

RYSZARD  KĘPA 


