
 
BR. 0002.1.7.2011. IV 
 

 Protokół Nr VII/11 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 26 kwietnia 2011 r. w godz. 1000 do 1615 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Ryszard Kępa. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 25 radnych. 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 Rady Ryszard Kępa przekazał prowadzenie obrad pani GraŜynie Pichli wiceprzewodniczącej 
Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady GraŜyna Pichla poinformowała, Ŝe Prezydent Miasta pismem z dnia 22 kwietnia 
2011 r. wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał: 

1. w sprawie zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 2011 - ( druk -14/VII). Zaproponowała rozpatrzenie 
projektu uchwały w pkt 9. 13) porządku obrad. 
 

2. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy ( druk – 13/VII ). 
Zaproponowała rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 9. 14) porządku obrad. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady GraŜyna Pichla przed przystąpieniem do głosowania zaproponowała sprawdzenie 
urządzenia do głosowania. Stwierdzono prawidłowość działania urządzenia.  

 
 

Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 2011 - ( druk -14/VII ) i rozpatrzeniu go w pkt 9. 13), porządku 
obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za - 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 

 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy ( druk – 13/VII ) i rozpatrzeniu go w pkt 9. 14), 
porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za - 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
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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 marca do 12 kwietnia 2011 r. 
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Legnicy w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 podjętych 

w 2010 roku – ( druk – VII/1 ). 
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność 

poŜytku publicznego w 2010 roku – ( druk – VII/2 ). 
6. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego miasta Legnicy za 2010 rok – ( druk – VII/3 ). 
7. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004-2014 za rok 

2010 – ( druk – VII/4 ). 
8. Raport Prezydenta Miasta Legnicy za rok 2010 wraz z realizacją postanowień i zarządzeń Prezydenta 

Miasta Legnicy podjętych w 2010 roku – ( druk – VII/5 ). 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaŜy przez Gminę 
Legnica lokalu mieszkalnego - ( druk - 1/VII ), 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie 
i sposobu ich pobierania – ( druk - 2/VII ), 

3) przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Legnicy na lata 2011-2018 - (druk -3/VII), 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki 

Socjalnej Rady Miejskiej Legnicy – ( druk - 4/VII ), 
5) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości – ( druk - 5VII ), 
6) zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego –(druk– 6/VII), 
7) ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Ŝłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za 

wyŜywienie – ( druk – 7/VII ), 
8) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych - (druk - 8/VII), 
9) ustalenia statutu śłobka Nr 1 w Legnicy – ( druk – 9/VII ), 
10) ustalenia statutu śłobka Nr 2 w Legnicy – ( druk – 10/VII ), 
11) ustalenia statutu śłobka Nr 3 w Legnicy – ( druk – 11/VII ), 
12) ustalenia statutu śłobka Nr 4 w Legnicy – ( druk – 12/VII ), 
13) zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 2011 - ( druk -14/VII ). 
14) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy ( druk – 13/VII ), 

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

 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe protokół Nr 6/11 sesji z dnia 28 marca 2011 r. znajduje się do wglądu 
w Biurze Rady od dnia podpisania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca zaproponowała przyjęcie protokołu do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokół Nr 6/11 sesji z dnia 28 marca 2011 r.  
 
 
Ad. pkt  2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
 
Informację otrzymali wszyscy radni.  
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Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca zaproponowała 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 5 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 16 marca do 12 kwietnia 2011 r. 
 
Raport otrzymali wszyscy radni.  
 
Komisje nie omawiały raportu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca zaproponowała przyjęcie „Raportu...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 16 marca do 12 kwietnia 2011 r.- do 
akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Legnicy w kadencji 2006-2010 oraz 2010-
2014 podjętych w 2010 roku – ( druk – VII/1 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe komisje zapoznały się ze sprawozdaniem i przyjęły je do akceptującej 
wiadomości. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca zaproponowała przyjęcie „Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Legnicy w kadencji 2006-2010 oraz 
2010-2014 podjętych w 2010 roku – do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego w 2010 roku – ( druk – VII/2 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe komisje zapoznały się ze sprawozdaniem i przyjęły je do akceptującej 
wiadomości. 
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Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca zaproponowała przyjęcie „Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Legnica z podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2010 roku – do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego miasta Legnicy za 2010 rok             
– ( druk – VII/3 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe komisje zapoznały się ze sprawozdaniem i przyjęły je do akceptującej 
wiadomości. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca zaproponowała przyjęcie „Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego miasta Legnicy za 2010 rok – 
do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004-
2014 za rok 2010 – ( druk – VII/4 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe komisje zapoznały się ze sprawozdaniem i przyjęły je do akceptującej 
wiadomości. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca zaproponowała przyjęcie „Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 
2004-2014 za rok 2010 – do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. Raport Prezydenta Miasta Legnicy za rok 2010 wraz z realizacją postanowień i zarządzeń 
Prezydenta Miasta Legnicy podjętych w 2010 roku – ( druk – VII/5 ). 
 
Raport otrzymali wszyscy radni. 
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Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała raport. 
Pozostałe Komisje nie omawiały raportu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca zaproponowała przyjęcie „Raportu...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Raport Prezydenta Miasta Legnicy za rok 2010 wraz z realizacją postanowień i zarządzeń 
Prezydenta Miasta Legnicy podjętych w 2010 roku - do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 9. 1) Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaŜy przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego - ( druk - 1/VII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VII/70/11 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaŜy przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – stosunkiem głosów: 
za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące - 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 9. 2) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat 
za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania – ( druk - 2/VII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Dyskusja uwagi radnych. 
 
Radny Czesław Kozak odczytał i złoŜył wniosek o treści: „ wykreślić w § 4 ust. 2a (1, 2 ) ul. Ojców Zbigniewa 
 Michała. Uzasadniając wniosek poinformował, Ŝe niewłączanie ulicy Ojców Zbigniewa i Michała do strefy 
płatnego parkowania umoŜliwi mieszkańcom oraz osobom niepełnosprawnym parkowanie w bezpośredniej 
bliskości wejścia do kościoła jak i do siedziby Katolickiego Liceum i Gimnazjum, podczas codziennego 
świętowania oraz zwiedzania Mauzoleum Piastów. 
 
Radny Jacek Baczyński – wyraził poparcie dla przedłoŜonego wniosku. 
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Radny Jan Szynalski – zaproponował rozwaŜenie moŜliwości wprowadzenie na pozostałych parkingach 
tzw. „Papierowych zegarów”, na których osoba parkująca zaznacza czas rozpoczęcia darmowego 
dozwolonego parkowania np. 2 godziny. Po przekroczeniu tego czasu odpowiednie słuŜby np. StraŜ Miejska 
nakładała by mandat za przekroczenie tego czasu. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski – poinformował, Ŝe cytat: „moŜna by było jeszcze 
argumentować sprawę parkowania tym, Ŝe dostępność do urzędów administracji świeckiej, czy kościelnej 
powinna być gwarantowana rotacją na tych miejscach. Przypomnę, Ŝe w rejonie urzędu miasta parkingi są 
płatne, po to aby mieszkańcy mieli płynny dostęp do urzędu miasta, Ŝeby nie zajmowali tych miejsc w sposób 
ciągły tak aby, kaŜdy mógł podjechać pod urząd, zaparkować i załatwić sprawę. Tak samo będzie to dotyczyło  
ulicy Ojców Zbigniewa i Michała, Ŝe taka gwarancja będzie.”. Koniec cytatu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Czesława Kozaka o treści: 
„ wykreślić w § 4 ust. 2a (1, 2 ) ul. Ojców Zbigniewa  Michała. 
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za – 11, przeciwne – 12, wstrzymujące – 2. 
Wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod glosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VII/71/11 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości 
stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania – stosunkiem głosów: za – 18,               
przeciwne – 1, wstrzymujące 6. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 9. 3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta 
Legnicy na lata 2011-2018 - ( druk - 3/VII). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe Komisje: Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Jadwiga Zienkiewicz zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały o treści: cytat: 
„w związku ze zgłoszoną korektą budŜetu miasta na ten rok, która jest konieczna dla rozstrzygnięcia przetargu 
na ulicę Chojnowską ,zachodzi równieŜ konieczność zmian toŜsamych w WPI. Na drugiej stronie duŜego WPI 
w pozycji 1.2 przebudowa drogi krajowej 94 etap pierwszy - Chojnowska od granic miasta do Jagiellońskiej, 
dodajemy kwotę 70 tysięcy w rubryce 7. Na następnej stronie na zadaniu południowo – zachodni szlak 
cysterski w kolumnie 7 o 70 tysięcy zmniejszamy wydatki planowane. Autopoprawka ta powoduje, dokonanie 
zmiany w zbiorczym zestawieniu o wymienione kwoty, jeŜeli Rada tą uchwałę zaakceptuje, to na piśnie 
zgłosimy do Biura Rady kompletną zmianę.”. Koniec cytatu. 
 
Wiceprzewodnicząca poprosiła o zgłoszenie autopoprawki na piśmie. 
 
Radna Ewa Szymańska – w związku ze zgłoszoną autopoprawką, zaproponowała zmianę porządku obrad, 
polegającą na rozpatrzeniu projektu uchwały w dalszej części obrad po zaopiniowaniu przez Komisję BudŜetu 
i Finansów, która obradować będzie w przerwie obrad sesji. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 



 

 

7

 

Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad polegający na 
przeniesieniu rozpatrywania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla 
miasta Legnicy na lata 2011-2018 - ( druk - 3/VII) z pkt 9. 3) do pkt 9. 13) porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 2, wstrzymujące – 2. 
 
Przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad. 
 
Ad. pkt 9. 4) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej Rady Miejskiej Legnicy – ( druk - 4/VII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VII/72/11 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej Rady Miejskiej Legnicy – stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne– 0, 
wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 9. 5) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości       
– ( druk - 5VII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VII/73/11 zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od 
nieruchomości - stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 9. 6) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości 
i podatku rolnego –(druk– 6/VII). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada podjęła uchwałę Nr VII/74/11 zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa podatku od 
nieruchomości i podatku rolnego - stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad. pkt 9. 7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Ŝłobku oraz 
maksymalnej wysokości opłaty za wyŜywienie – ( druk – 7/VII ). 
 
Projekt wraz z autopoprawką prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 kwietnia 2011 r. oraz II wersję projektu 
uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisje: Edukacji, Kultury i Sportu 
oraz Gospodarki wraz z wnioskiem o wprowadzenie w § 1 zmiany zapisu dotyczącego wysokości opłaty za 
pobyt dziecka w Ŝłobku z 25% na 20%.  
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radna Ewa Szymańska w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłosiła wniosek o treści: „ w § 1 
zamiast liczby 25 wpisać liczbę 10.”. Odczytała uzasadnienie do wniosku. 
 
Radny Czesław Kozak poparł wniosek zgłoszony przez radną Ewę Szymańską. 
 
Radny Paweł Frost poprosił o udzielenie głosu mieszkańcowi Legnicy panu Jarosławowi Bednarkowi, który 
w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Ŝłobków złoŜył pismo o odrzucenie projektu uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Ŝłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyŜywienie. 
Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 

Wiceprzewodnicząca udzieliła głosu panu Jarosławowi Bednarkowi. 
 
Pan Jarosław Bednarek w imieniu mieszkańców poinformował, Ŝe cytat: „jak wypowiedziano się wcześnie na 
konferencji prasowej, dobro większości nie moŜe być za dobrem mniejszości, ale moŜe się okazać za 
paręnaście lat, Ŝe nasze dzieci, które w tej chwili traktowane są jako mniejszość będą musiały pracować na tą 
większość, która w tej chwili będzie decydowała o ich obecnym losie. Dziękuję bardzo.”. Koniec cytatu 
 
Wiceprzewodnicząca podziękowała za wystąpienie. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radną Ewę Szymańską o treści: 
„ w § 1 zamiast liczby 25 wpisać liczbę 10.”. 
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za – 9, przeciwne – 13, wstrzymujące – 2. 
Wniosek stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Komisje Edukacji, Kultury i Sportu 
oraz Gospodarki o wprowadzenie w § 1 zmiany zapisu dotyczącego wysokości opłaty za pobyt dziecka w 
Ŝłobku z 25% na 20%. 
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za – 4, przeciwne – 19, wstrzymujące – 0.  
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta 
Legnicy. 
 
Rada nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Ŝłobku oraz 
maksymalnej wysokości opłaty za wyŜywienie – stosunkiem głosów: za – 11, wstrzymujące – 1, 
przeciwne - 13. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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Prezydent – poinformował, Ŝe cytat: „zaistniała sytuacja stawia radnych przed kolejnym wyborem, który będą 
musieli dokonać, poniewaŜ dzisiaj nie moŜemy dokonywać naboru do Ŝłobków, poniewaŜ nie są znane 
warunki na jakich dzieci mogły być przyjmowane do Ŝłobków i cała procedura będzie musiała poczekać do 
momentu ustalenia odpłatności za wyŜywienie dziecka w Ŝłobku i wprowadzenia odpłatności za pobyt dziecka 
w nim, a ustawodawca w swoich zapisach wprowadził obowiązek wprowadzenia odpłatności. Dzisiaj brak tej 
odpłatności jest sprzeczny z ustawą. W związki z tym musi być to wprowadzone.”. Koniec cytatu. 
 
 
Ad. pkt 9. 8) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków 
i klubów dziecięcych - (druk - 8/VII). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VII/75/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i 
klubów dziecięcych – stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 9. 9) Projekt uchwały w sprawie ustalenia statutu śłobka Nr 1 w Legnicy – ( druk – 9/VII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VII/76/11 w sprawie ustalenia statutu śłobka Nr 1 w Legnicy – stosunkiem 
głosów: za – 20, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Prezydent poinformował, Ŝe cytat; „zaistniała sytuacja nasuwa wątpliwości co do skuteczności i moŜliwości 
realizacji tej uchwały, poniewaŜ warunkiem przyjęcia dziecka do Ŝłobka jest określenie terminów naboru dzieci 
do Ŝłobków i w związku z tym obawiam się w tym momencie, Ŝe nie będziemy wstanie tego dopełnić, 
poniewaŜ nie są określone warunki naboru dzieci do Ŝłobków, które powinni znać rodzice.”. Koniec cytatu. 
 
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy prezydent proponuje zdjęcie z porządku obrad pozostałych projektów 
uchwał w sprawie ustalenia statutów Ŝłobków, a w sprawie podjętej uchwały przeprowadzić reasumpcję 
głosowania. 
 
Prezydent zaproponował nie procedowanie nad projektami uchwał. 
 
Wiceprzewodnicząca poprosiła pana Mirosława Zagrobelnego radcę prawnego Urzędu miasta Legnicy 
o przedstawienie opinii prawnej do zaistniałej sytuacji. 
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Mirosław Zagrobelny poinformował, Ŝe cytat: „ Rada jest władzą uchwałodawczą i moŜe uchwalać co chcecie. 
Natomiast te trzy pozostałe uchwały, łącza się z sobą i nie ulega wątpliwości, Ŝe na dzień dzisiejszy będą 
reguły przyjmowania kogoś do Ŝłobka, oprócz głównego kryterium ile to będzie kosztowało. Są to przepisy 
prawa miejscowego, które obowiązują, po upływie 14 dni od daty publikacji. JeŜeli Rada nie uchwali tej 
uchwały dotyczącej odpłatności, to w pewnym sensie przyjęcie dziecka jest bez przedmiotowe, poniewaŜ nie 
wiadomo będzie na jakich zasadach.”. Koniec cytatu. 
 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach na posiedzenie Komisji 
BudŜetu i Finansów oraz wyjaśnienia sprawy dalszego procedowania nad projektami uchwał. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. 
 
Po przerwie wiceprzewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Radny Paweł Frost złoŜył wniosek formalny o przerwę w obradach doczwartku godz. 1600. 
 
Radny Wojciech Cichoń wyraził sprzeciw, poniewaŜ tak długa przerwa w obradach nie jest potrzebna. 
Zaproponował przerwę w obradach sesji do godzi 1530 z powodu na odbywania się w dniu dzisiejszym 
uroczystości pogrzebowych wieloletniego dyrektora Urzędu Miasta Legnicy pana Bogusława Niesiobęckiego. 
 
Radny Paweł Frost wycofał zgłoszony wniosek. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe po spotkaniu z radcą prawnym okazało się, Ŝe Rada moŜe 
procedować nad projektami uchwał w sprawie ustalenia statutów Ŝłóbków. Zaproponowała przystąpienie do 
rozpatrzenia tych projektów uchwał, po czym zostanie ogłoszono przerwa w obradach.  
 
Prezydent poprosił o przedstawienie opinii radcy prawnego. 
 
Mirosław Zagrobelny - poinformował, Ŝe cytat” „te uchwały  są z sobą powiązane. Rzeczywiście podjęcie 
uchwały dotyczącej zasad przyjmowania dzieci do Ŝłóbków. Ta uchwala przez państwa podjęta, ona będzie 
tylko ona będzie nie zrealizowana w zasadzie, bo nie ma uchwały mówiącej o tym ile ma ponosić opiekun 
prawny, czy rodzic dziecka odpłatności za pobyt i za wyŜywienie. Czyli na dzień dzisiejszy mówienie, Ŝe 
wszczyna się jakąś procedurę dotyczącą korzystania dziecka ze Ŝłobka, nie moŜemy powiedzieć ile będzie 
wynosiła opłata za pobyt dziecka w Ŝłobku. śeby nie było coś takiego, Ŝe zostanie procedura wszczęta, 
zakończona, a państwo ustalicie taką opłatę, Ŝe później się okaŜe, Ŝe te dzieci, które zostały przyjęta, 
powiedzmy, Ŝe wszystko to pójdzie w drugą stronę i tylko o to tutaj chodzi, Ŝe to nie jest powaŜnienie formalnie 
tylko powiązane logicznie.”. Koniec cytatu. 
 
Prezydent zaproponował dalsze procedowanie nad uchwałami łącznie z uchwałą, która będzie decydowała 
o odpłatności za Ŝłobek i wyŜywienie dziecka w Ŝłobku, cytat: „poniewaŜ nie uwzględnienie pierwszej uchwały 
stawia rodziców w bardzo niezręcznej sytuacji, poniewaŜ nie będą wiedzieli ile mają zapłacić za pobyt dziecka 
w Ŝłobku. To misi być znane, poza tym procedura przyjmowania i ogłaszania list jest przewidziana w uchwale 
dotyczącej statutu Ŝłobka gdzie będziemy w tym roku ogłaszali o przyjęciach dzieci do Ŝłóbków. W związku 
z tym moŜemy teŜ nie wypełnić zapisów uchwały dotyczącej statutu, bo wejście w Ŝycie w późniejszym 
terminie uchwały w sprawie odpłatności uniemoŜliwi mam procedowanie w sprawie przyjęcia dzieci do Ŝłobka. 
Wnoszę aby Rada rozpatrywała te uchwały łącznie.”. Koniec cytatu.  
 
Radny Jan Szynalski – poinformował, Ŝe nie widzi przeszkód aby uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za 
pobyt dziecka w Ŝłobku podjąć w innym terminie. 
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Przewodniczący Rady Ryszard Kępa zgłosił wniosek o przerwę w obradach do godz. 15 30. 
 
Zastępca Prezydenta Dorota Purgal poinformowała, Ŝe wszystkie uchwały będą miały swoją moc 14 dni od 
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z uchwałą dotycząca odpłatności. Cytat: „moŜe się zdarzyć, Ŝe  
tzw. uchwały statutowe wejdą w Ŝycie znacznie wcześniej niŜ ewentualnie uchwalona przez państwa 
odpłatność, która tak naprawdę nie wiadomo, kiedy będzie uchwalona. UwaŜam, Ŝe jeśli juŜ to w tym samym 
czasie powinny być te uchwały przyjmowane, poniewaŜ one są spójne i publikowane powinny być w tym 
samym czasie.”. Koniec cytatu. 
 
 
Wiceprzewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach do godz. 1530. 
 
 
Po przerwie wiceprzewodnicząca wznowiła obrady. Zaproponowała sprawdzenie urządzenia do głosowania. 
Stwierdzono prawidłowość działania urządzenia. 
 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad i wprowadzenie pod obrady projektu 
uchwały w ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Ŝłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za 
wyŜywienie. Uzasadniając wniosek poinformował, Ŝe rodzice powinni znać w jakim trybie i w jaki sposób będą 
mogli zgłaszać swoje dzieci do Ŝłobka. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Ŝłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyŜywienie. 
Zaproponowała rozpatrzyć projekt uchwały w pkt 9.10) porządku obrad. 
Wniosek stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 16, przeciwne – 3, wstrzymujące – 2. 
 
 
Ad. pkt 9. 10) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Ŝłobku oraz 
maksymalnej wysokości opłaty za wyŜywienie.  
 
Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały, który w § 1 ust. 1. stanowi: „Ustala się miesięczną opłatę za 
pobyt dziecka z terenu Miasta Legnica w Ŝłobkach utworzonych przez gminę Legnica w wysokości 20% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego za koniec poprzedniego roku kalendarzowego. Opłatę 
zaokrągla się do pełnych złotych.”. Poinformowała Ŝe pozostała treść projektu uchwały nie ulega zmianie. 
 
Radna Ewa Szymańska zgłosiła wniosek o treści : „w § 1 zamiast liczby 20 wpisać liczbę 10.”. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie wniosek o treści : „w § 1 zamiast liczby 20 wpisać liczbę 10.”. 
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów; za – 9, przeciwne – 12, wstrzymujące – 3. 
Wniosek stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały.  
 
Rada podjęła uchwałę Nr VII77/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Ŝłobku oraz 
maksymalnej wysokości opłaty za wyŜywienie – stosunkiem głosów: za – 13, przeciwne – 9, 
wstrzymujące - 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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Ad. pkt 9. 11) Projekt uchwały w sprawie ustalenia statutu śłobka Nr 2 w Legnicy – ( druk – 10/VII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VII/78/11 w sprawie ustalenia statutu śłobka Nr 2 w Legnicy – stosunkiem 
głosów: za – 20, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 9. 12) Projekt uchwały w sprawie ustalenia statutu śłobka Nr 3 w Legnicy – ( druk – 11/VII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VII/79/11 w sprawie ustalenia statutu śłobka Nr 3 w Legnicy - stosunkiem 
głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 9. 13 ) Projekt uchwały w sprawie ustalenia statutu śłobka Nr 4 w Legnicy – ( druk – 12/VII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rad podjęła uchwałę Nr VII/80/11 w sprawie ustalenia statutu śłobka Nr 4 w Legnicy – stosunkiem 
głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 9. 14) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta 
Legnicy na lata 2011-2018 - ( druk - 3/VII). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
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Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe Komisje: Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw 
Obywatelskich i Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. Poinformowała równieŜ, Ŝe w dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Legnicy zgłosił autopoprakę do 
projektu uchwały. Poprosiła Prezydenta o przedstawienie autopoprawki. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski – poinformował, Ŝe zgłoszona korekta w planie WPI cytat: 
„wiąŜe się z przeniesieniem środków z jednego zadania na rzecz drugiego zadania, czyli przeniesienia 700 
tysięcy z zadania dotyczącego przebudowy na szlaku Cystersów, czyli parkingu przy zamku i ulicy Pocztowej 
i przeznaczenia tej kwoty na przebudowę ulicy Chojnowskiej od ul. Jagiellońskiej do przejazdu kolejowego.”.  
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Finansów poinformowała, Ŝe w dniu 
dzisiejszym Komisja na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
 
Radny Jan Szynalski – wyraził niezadowolenie ze sposobu przeprowadzenia remontu ulicy Chojnowskiej bez 
przeprowadzenia wymiany podziemnej instalacji deszczowej i sanitarnej z powodu braku środków 
finansowych w budŜecie miasta. Zaproponował wycofanie z budŜetu miasta środków finansowych 
przeznaczonych na remontu ul. Chojnowskiej i przeniesienia ich na inny termin, do momentu pozyskania 
wystarczających środków na przeprowadzenie kompletnego remontu ul. Chojnowskiej, jak planowano 
wcześniej. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz wyraziła zaskoczenie z wypowiedzi radnego, 
poniewaŜ, cytat: „na komisji BudŜetu i Finansów wyraził pan swoją opinię, do tej opinii ja się ustosunkowałam 
i w końcowym efekcie pan radny głosował za pozytywnym zaopiniowaniem tych trzech projektów uchwał.  Jak 
wyjaśniałam panu myśmy dokładnie tą kwestię analizowali i fachowcy uznali, Ŝe w przebudowie łącznie 
z budową kolektora deszczowego z odprowadzeniem do „Pawówki”, będzie podlegać obszar miasta 
i ul. Chojnowskiej od granic miasta do torów kolejowych. W tym monecie odciąŜamy mocno kolektor 
ogólnospławny, który nadal moŜe funkcjonować, on będzie podlegał renowacji. Będą wymienione równieŜ 
przyłącza. Natomiast sama budowa kolektora deszczowego na tym odcinku, który dzisiaj chcemy 
przebudować, nie polegała by tylko na budowie kolektora dla tego odcinka, ale potrzeba by było dalej 
wybudować kolektor ulicy Działkowej, Wojciecha, 8 lutego aŜ do „Pawłówki” i to zadanie przewyŜsza według 
naszej oceny dwukrotnie wartość tego zadania, które dzisiaj będziemy realizować .Obecny stan drogi jest tak 
zły, Ŝe wymaga przeprowadzenia remontu nawierzchni ”. Koniec cytatu. 
 
Radna Ewa Czeszejko –Sochacka – poinformowała, Ŝe na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów 
poruszana kwestia została wyjaśniona i nie ma potrzeby odkładania tego zadania na inny termin. 
 
Więcej uwag nie zgolono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod glosowanie projekt uchwały wraz za autopoprawką zgłoszoną przez 
Prezydenta Miasta. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VII/81/11 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla 
miasta Legnicy na lata 2011-2018 wraz z autopoprawką – stosunkiem głosów: za – 16, przeciwne – 1, 
wstrzymujące – 5. 
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 9. 15) Projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 2011 – ( druk – 14/VII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe w dniu dzisiejszym Komisja BudŜetu i Finansów omówiła projekt 
uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodnicząca postawiła pod glosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VII/82/11 w sprawie zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 2011– stosunkiem 
głosów: za – 18, przeciwne – 1, wstrzymujące – 4. 
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 9. 16) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy – ( druk – 13/VII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe w dniu dzisiejszym Komisja BudŜetu i Finansów omówiła projekt 
uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod glosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VII/83/11 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy – stosunkiem głosów: za – 18, przeciwne – 0, wstrzymujące – 5. 
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radny Jacek Baczyński odczytał i złoŜył zapytanie dotyczące podania na dzień dzisiejszy kwoty zadłuŜenia 
miasta. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, 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 11. Komunikaty i sprawy róŜne. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe Prezydent Miasta Legnicy wystąpił z wnioskiem o zmianę planu pracy 
Rady Miejskiej Legnicy poprzez wprowadzenie do tematyki sesji w dniu 30 maja 2011 r. sprawozdania 
z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010, sprawozdania z wykonania planu finansowego miejskich 
instytucji kultury, informacji o stanie mienia miasta Legnicy i sprawozdania finansowego oraz wykreślenie tego 
punktu z tematyki sesji w dniu 27 czerwca br. Poinformowała równieŜ, Ŝe Komisja Rewizyjna dostosowała 
swój plan pracy do potrzeb sesji absolutoryjnej, która odbędzie się w maju a nie w czerwcu jak zostało 
zapisane w planie pracy Rady. 
Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada wyraziła zgodę na zmianę planu pracy Rady Miejskiej Legnicy poprzez wprowadzenie do tematyki sesji 
w dniu 30 maja 2011 r. sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010, sprawozdania 
z wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury, informacji o stanie mienia miasta Legnicy 
i sprawozdania finansowego i wykreślenie tego punktu z tematyki sesji w dniu 27 czerwca br. oraz wyraziła 
zgodę na zmianę planu pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji BudŜetu i Finansów, polegającą na dostosowaniu 
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pracy Komisji do potrzeb sesji absolutoryjnej, która odbędzie się w maju a nie w czerwcu jak zostało 
zapisane w planie pracy Rady. 
 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa zwrócił się z prośbą do radnych o zgłaszanie osób chętnych do pocztu 
sztandarowego, który weźmie udział we mszy świętej z okazji święta 3 Maja, która odbędzie się w Legnickiej 
Katedrze o godz. 1300. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady GraŜyna Pichla zamknęła 7 sesję 
Rady Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica. 6.05. 2011 r. 

 
WICEPRZEWODNICZĄCA  RADY 

 
 

GRAśYNA   PICHLA 


