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Protokół Nr XXIV/12 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 24 września 2012 r. w godz. 1000 do 1145 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Ryszard Kępa. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 24 radnych. W trakcie sesji przybył radny Jacek Baczyński. 
Jest kworum i Rada może podejmować prawomocne decyzje. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. 
 

Przewodniczący powitał: 

• zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal, pana Ryszarda Białka, 
• Skarbnika Miasta panią Grażynę Nikodem - 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. 
• witam wszystkich Radnych. 
 

Na wniosek Przewodniczącego Rada powołała sekretarzy obrad w składzie: 
• Pani Grażyna Pichla.  
• Pan Sławomir Skowroński. 
• Pan Krzysztof Ślufcik. 
 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 12 września 
2012 r. wystąpił z wnioskiem wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwały w sprawie: 
1. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej                          

– ( druk - 8/XXIV ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 7. 8) porządku obrad, 
2. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej                           

– ( druk - 9/XXIV ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 7. 9) porządku obrad. 
 
Ponadto poinformował, że, Prezydent pismem z dnia 14 września 2012 r. wystąpił z wnioskiem 
o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwały w sprawie: 
1. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy - ( druk – 11/XXIV). 

Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 7. 10) porządku obrad, 
2. zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 – ( druk – 10/XXIV). Zaproponował rozpatrzenie projektu 

uchwały w pkt 7. 11) porządku obrad. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący zaproponował sprawdzenie urządzenia do głosowania. 
Stwierdzono prawidłowość działania urządzenia. 
 
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 11 lipca do 11 września 2012 r.. 
4. Informacja o wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy w 2011 r. – ( druk XXIV/1 ). 
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5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2012 roku, 

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacja 
o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 
2011 roku – ( druk – XXVI/2 ), 

6. Informacja o realizacji uchwał oraz wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji 2010-2014, 
podjętych w I półroczu 2012 r. –( druk – XXIV/3 ). 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie na terenie miasta Legnicy działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części – ( druk – 1/XXIV ), 

2) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez 
Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – ( druk – 2/XXIV ), 

3) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz 
wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – (druk – 3/XXIV), 

4) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – 
(druk – 4/XXIV ), 

5) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego – ( druk – 5/XXIV ), 

6) podwyższenia wysokości świadczenia pieniężnego na zagospodarowanie dla osoby 
usamodzielnianej – ( druk – 6/XXIV ), 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004 – 2014” 
– ( druk 7/XXIV ), 

8) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej                           
– ( druk - 8/XXIV ), 

9) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej                           
– ( druk - 9/XXIV ), 

10) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy                            
- ( druk – 11/XXIV), 

11) zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 – ( druk – 10/XXIV). 
8. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
9. Komunikaty i sprawy różne. 

 
 

Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 23/12 sesji z dnia 25 lipca 2012 r. znajduje się do wglądu 
w Biurze Rady od dnia podpisania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołów do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokół Nr 23/12 sesji z dnia 25 lipca 2012 r.   
 
 
Ad. pkt 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
 
Informację otrzymali wszyscy radni.  
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Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radny Czesław Kozak – zapytał, co zostało ustalone podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie Gminy 
Miłkowice dotyczącego budowanego cmentarza, w którym udział wzięli Przewodniczący Rady wspólnie 
z zastępcami prezydenta miasta Legnicy panią Jadwigą Zienkiewicz i panem Ryszardem Białkiem. 
 
Zastępca Prezydenta Jadwiga Zienkiewicz- poinformowała, że rozmowy dotyczyły wniosku Legnicy o zmianę 
granic gmin Miłkowice i Krotoszyce oraz funkcjonowania cmentarza komunalnego dla miasta Legnicy. 
 
Więcej 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 5 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy w okresie od 11 lipca do 11 września 2012 r. 
 
Raport otrzymali wszyscy radni.  
 
Komisje nie omawiały raportu. 
 
Zastępca Prezydenta Ryszard Białek poinformował, ze w raporcie na stronie 11 w pozycji ‘Międzynarodowy 
Festiwal Organowy – koncert kameralny” zapisano, że koncert odbył się w „Katedrze Miejskiej” powinno być 
„Katedrze Legnickiej” za zaistniała pomyłkę przeprosił. 
 
Radny Kazimierz Hałaszyński – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w imieniu Zarządu 
Głównego Komitetu Krzewienia Kultury Fizycznej i Marszałka Województwa Dolnośląskiego przekazał 
zastępcy prezydenta miasta Legnicy Dorocie Purgal puchar wraz z dyplomem za zajecie przez miasto Legnicę 
pierwszego miejsca w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich - XVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
2012 r. w województwie dolnośląskim. 
 
Zastępca Prezydenta Dorota Purgal podziękowała wszystkim organizacjom sportowym działającym na terenie 
miasta za przyczynienie się do wyróżnienia naszego miasta. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Raportu...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy w okresie od 11 lipca do 11 września 
2012 r. akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Informacja o wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy w 2011 r.                    
– ( druk – XXIV/1 ). 
 
Informację otrzymali wszyscy radni. 
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Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalne, Gospodarki, Budżetu 
i Finansów przyjęły do wiadomości informację. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła do akceptującej 
wiadomości informację. Komisje Rewizyjna, Spraw Obywatelskich i Rodziny, zapoznały się ze informacją. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Informacja o wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy w 2011 r. - 
do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2012 roku, 
informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacja 
o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 
2012 roku” – ( druk – XXIV/2 ). 
 
informację otrzymali wszyscy radni. 
Ponadto radni otrzymali uchwałę nr II/227/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Legnicy 
informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za I półrocze 2012 r. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Gospodarki, przyjęła do wiadomości informację. Komisje Ekologii, 
Zdrowia i Polityki Socjalnej, Edukacji, Kultury i Sportu przyjęły do akceptującej wiadomości informację. 
Komisje Spraw Obywatelskich i Rodziny, Rewizyjna zapoznały się ze informacją. Komisja Budżetu i Finansów 
przyjęła informację. 
 
Radna Ewa Szymańska – w informacji podano, że wpływy z podatku od osób fizycznych wyniosły około 40% 
za pierwsze półrocze. Zapytała, czy jest zawsze taka sytuacja, że wpływy w pierwszym półroczu są niższe niż 
upływ czasu, czy są to inne powody. 
 
Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem – poinformowała cytat „jak wiadomo na dzień 30 czerwca każdego roku 
wpływy za pierwsze półrocza mniej więcej kształtują się na bardzo podobnym poziomie. Nie zdarzyło się żeby 
było to wykonanie z upływem czasu, czyli 50%. Wynika to między innymi z tego, że w pierwszym półroczu jest 
niższa skala podatkowa, ponadto są zwroty podatku. Natomiast drugie półrocze pokazuje dużo większe 
wpływy niż w pierwszych miesiącach każdego roku. Na dzień dzisiejszy po wpływach sierpniowych wygląda to 
dość dobrze i według mojej oceny te wpływy powinny zostać zrealizowane.” Koniec cytatu.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...”  do wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2012 
roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informację 
o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 
2012 roku” – do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Ad. pkt 6. Informacja o realizacji uchwał oraz wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji 2010-
2014, podjętych w I półroczu 2012 r. – ( druk – XXIV/3 ). 
 
Informację otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje: Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny nie omawiały informacji. Komisje: Gospodarki, Budżety i Finansów przyjęły do wiadomości 
informację. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła do akceptującej wiadomości informację. Komisja 
Rewizyjna zapoznała się ze informacją. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...”  do wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Informację o realizacji uchwał oraz wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji 
2010-2014, podjętych w I półroczu 2012 r.  do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 7. 1) Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Legnicy działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – ( druk – 1/XXIV ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawkę Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 13 września 2012 r. otrzymali 
wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/230/12 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Legnicy działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące - 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 2) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – ( druk – 2/XXIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/231/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – stosunkiem głosów: 
za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące - 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu – (druk – 3/XXIV). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/232/12 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące - 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – (druk – 4/XXIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radna Ewa Szymańska - zapytała, z czego to wynika, że dopiero po upływie okresu najmu lokalu użytkowego 
wystąpiono do rady o przedłużenie tego terminu.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Jadwiga Zienkiewicz – poinformowała, że najprawdopodobniej dotychczasowy 
najemca opłacając czynsz przeoczył sprawę przedłużenia terminu najmu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/233/12 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące - 4. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 
 
Ad. pkt 7. 5) Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie 
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – ( druk – 5/XXIV ). 
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Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/234/12 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych 
na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – stosunkiem głosów: 
za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 6) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości świadczenia pieniężnego 
na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej – ( druk – 6/XXIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/235/12 w sprawie podwyższenia wysokości świadczenia pieniężnego na 
zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, 
wstrzymujące - 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 7) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta 
Legnicy na lata 2004 – 2014” – ( druk 7/XXIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że 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 XXIV/236/12 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Miasta Legnicy na lata 2004 – 2014” - stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
oznaczony w drodze bezprzetargowej – ( druk - 8/XXIV ).  
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Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny, Rewizyjna nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rad podjęła uchwałę Nr XXIV/237/12 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
oznaczony w drodze bezprzetargowej – stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 4. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 9) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
oznaczony w drodze bezprzetargowej – ( druk - 9/XXIV ).  
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny, Rewizyjna nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. 
 
Radna Ewa Szymańska – zapytała, czy kwota opłaty za najem lokalu podana jest netto, czy brutto. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Jadwiga Zienkiewicz – jest to kwota netto. 
 
Wiceprzewodnicząca rady Grażyna Pichla – zaproponowała rozważenie możliwości zastosowania 
preferencyjnych warunków dzierżawy wolnych lokali użytkowych, w związku z dużą ilością wolnych lokali 
przeznaczonych do wynajmu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rad podjęła uchwałę Nr XXIV/238/12 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
oznaczony w drodze bezprzetargowej – stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 4. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na omówienie przez Komisje Budżetu i Finansów autopoprawek 
do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 
( druk – 11/XXIV ) oraz projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012                          
– ( druk – 10/XXIV). 
 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
 
Ad. pkt 7. 10) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy ( druk – 11/XXIV ). 
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Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 września 2012 r. oraz II 
wersję projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Radna Ewa Czeszejko – Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała II wersję projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Legnicy ( druk – 11/XXIV ) oraz projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy 
na rok 2012 – ( druk – 10/XXIV). 
 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/239/12 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 11) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012                 
– ( druk – 10/XXIV). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 września 2012 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała II wersję projektu 
uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/240/12 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 – 
stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radny Paweł Frost odczytał i złożył zapytanie w sprawie podania wyników ankiety dotyczącej sposobu 
naliczania opłaty za śmieci, przeprowadzonej wśród mieszkańców. 
Zapytanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
 
Radny Jacek Baczyński odczytał i złożył zapytanie w sprawie podania kosztów zorganizowania „Imienin ulicy 
Najświętszej Marii Panny w 2012 r. „ 
Zapytanie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
 
Wiceprzewodnicząca rady Grażyna Pichla – odczytała i złożyła interpelację w sprawie rozważenie możliwości 
zastosowania preferencyjnych warunków dzierżawy wolnych lokali użytkowych, w związku z dużą ilością 
wolnych lokali przeznaczonych do wynajmu.  
Interpelacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Radny Kazimierz Hałaszyński – zaapelował do radnych o wpłacanie datków na zakup obrazu dla Muzeum 
Miedzi w Legnicy. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 37 Statutu Legnicy Prezydent zobowiązany jest do udzielenia 
odpowiedzi na interpelacje na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 
 
 
Ad. pkt 9. Komunikaty i sprawy różne. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Ryszard Kępa zamknął 24 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 03.10.2012 r. 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 
 

RYSZARD  KĘPA 


