
 
BR. 0002.1.25. 2012. IV

Protokół Nr XXV/12
sesji Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 29 października 2012 r. w godz. 1000 do 1425

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Ryszard Kępa.

Na stan 25  radnych,  w sesji uczestniczyło 24  radnych.  W trakcie sesji przybyła radna Anna Płucieniczak. 
Jest kworum i Rada może podejmować prawomocne decyzje. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Przewodniczący powitał:

• Posła na Sejm RP pana Roberta Kropiwnickiego,
• Prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego,

• 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 
17 października 2012  r.  wystąpił z wnioskiem wprowadzenie do porządku obrad 4  projektów uchwały 
w sprawie:
1. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości 

– ( druk – 10/XXV ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 4. 11) porządku obrad,
2. wysokości stawek podatku od środków transportowych – (  druk – 11/XXV ).  Zaproponował rozpatrzenie 

projektu uchwały w pkt 4. 12) porządku obrad,
3. inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego – (  druk – 12/XXV ).  Zaproponował rozpatrzenie 

projektu uchwały w pkt 4. 13) porządku obrad,
4. inkasa opłaty skarbowej – (  druk – 13/XXV ).  Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 4. 14) 

porządku obrad.
Ponadto,  poinformował,  że Prezydent pismem z dnia 19  października 2012  r.  wystąpił z wnioskiem 
o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwały w sprawie:
1. określenia stawki jednolitej dotacji przedmiotowej – ( druk – 15/XXV Zaproponował rozpatrzenie projektu 

uchwały w pkt 4. 15) porządku obrad,
2. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy - (  druk – 16/XXV). 

Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 4. 16) porządku obrad.
3. zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 –  (  druk – 17/XXV).  Zaproponował rozpatrzenie projektu 

uchwały w pkt 4. 17) porządku obrad.

Radna Ewa Szymańska zapytała dlaczego projekty uchwał dotyczące podatków są wprowadzane do 
porządku obrad w ostatniej chwili.



Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski –  poinformował,  że projekty uchwal,  zostały przedłożone 
zgodnie z obowiązującymi procedurami i zostały omówione przez Komisje Gospodarki oraz Komisję Budżetu 
i Finansów.
Radna Ewa Szymańska zapytała,  co by się stało jak by te projekty uchwal zostały przedłożone pod obrady 
Rady w miesiącu listopadzie.

Prezydent –  wyjaśnił,  że cytat;  „projekty tych uchwał były przygotowywane ze względów technicznych 
i prawnych do ostatniej chwili, czekając jeszcze na obwieszczenia… Obecnie jest to najlepszy czas aby tymi 
uchwałami się zajmować, ponieważ kształtujemy budżet na przy szły rok,  na którego to kształt będzie miało 
podjęcie lub nie podjęcie tych uchwał.”. Koniec cytatu.

Radny Czesław Kozak Przewodniczący Komisji Gospodarki –  poinformował,  że projekty uchwał dotyczące 
podatków zostały szczegółowo omówione przez panią Grażynę Nikodem Skarbnika Miasta Legnicy na 
posiedzeniu komisji.  komisja postanowiła przyjąć zapis,  że zapoznała się z projektami uchwał i w dniu 
dzisiejszym wyrazimy swój stosunek do przedstawionych projektów uchwał.  

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 12 września do 16 października 2012 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy 
społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy 
społecznej i trybu ich pobierania – ( druk – 1/XXV ),

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

3) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez 
Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – (druk – 3/XXV),

4) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez 
Gminę Legnica lokalu mieszkalnego  – (druk – 4/XXV ),

5) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez 
Gminę Legnica lokalu mieszkalnego ( druk – 5/XXV ),

6) Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnica – ( druk – 6/XXV ),
7) nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy – ( druk 7/XXV ),
8) ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, ich granic i numerów oraz ilości radnych 

wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej Legnicy – ( druk - 8/XXV ),
9) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 3  lat w drodze bezprzetargowej 

– ( druk-9/XXV ),
10) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy – ( druk – 14/XXV ),
11) wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek 

od nieruchomości – ( druk – 10/XXV ),
12) wysokości stawek podatku od środków transportowych – ( druk – 11/XXV ),
13) inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego – ( druk – 12/XXV ),
14) inkasa opłaty skarbowej – ( druk – 13/XXV ),
15) określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej – ( druk – 15/XXV ), 
16) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 

- ( druk – 16/XXV), 
17) zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 – ( druk – 17/XXV),
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5. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
6. Komunikaty i sprawy różne.

Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady.

Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 24/12 sesji z dnia 24 września 2012 r. znajduje się do wglądu 
w Biurze Rady od dnia podpisania.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu do akceptującej wiadomości Rady.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokół Nr 24/12 sesji z dnia 24 września 2012 r.  

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 5 do protokołu.

Ad.  pkt 3.  Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy w okresie od 12  września 
do 16 października 2012 r.

Raport otrzymali wszyscy radni.

Komisje nie omawiały raportu.

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 12 września 
do 16 października 2012 r. do akceptującej wiadomości.
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. pkt 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
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Ad. pkt 4. 1) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 
świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia 
z pomocy społecznej i trybu ich pobierania – ( druk – 1/XXV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący poinformował,  że Komisja Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  Pozostałe 
komisje negatywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Dyskusja, uwagi radnych.

Radna Ewa Szymańska –  poinformował,  że mieszkańcy Legnicy zwrócili się z prośbą o przywrócenie 
korzystania z darmowych usług opiekuńczych przez osoby powyżej 85 roku życia. Zaznaczyła, że część osób 
która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej zmuszona została do ograniczenia ilości godzin opieki lub 
zrezygnowała z niej całkowicie,  gdyż mają bardzo niskie emerytury.  Część z nich korzysta z płatnych usług 
w większości przy dużym wysiłku finansowym rodziny, a część z bezpośredniej pomocy rodziny lub sąsiadów.
Radna zaapelowała do radnych o przyjęcie uchwały.

Zastępca Prezydenta Miasta Dorota Purgal –  wyjaśniła,  że cytat:  „w Legnicy jest około 1400  osób w wieku 
powyżej 85  lat.  W obecnej chwili z usług opiekuńczych osób powyżej 85  roku życia korzysta około 180.  
W momencie w którym nastąpiła zmiana uchwały zmieniająca odpłatność dla tych osób wystąpiło o 
utrzymanie usług opiekuńczych,  mimo odpłatności 128  osób, 60  osób zupełnie zrezygnowała z tych usług 
twierdząc, że mają zapewnioną opiekę rodziny bądź innych bliskich… . Jak wiadomo nie wszystkie te osoby 
ponoszą odpłatność,  bo ona jest zróżnicowana w zależności od dochodów.  Ta wysokość odpłatności jest 
również zróżnicowana i nie jest tak,  że każdy musi płacić jednakową opłatę np. 13  zł.  ta odpłatność może 
wynosić np. 39 groszy za godzinę. Natomiast zmiana kryterium dochodowego w znacznym stopniu zaważy na 
wszelkich odpłatnościach nie tylko osób powyżej 85  roku życia ale także wszystkich innych,  które z takiej 
usługi korzystają.  Również zmiana tego kryterium dochodowego spowoduje,  że pewna grupa naszych 
mieszkańców korzystających z tych usług zostanie z opłat zwolniona…  .  Kryterium dochodowe,  które 
wcześniej wynosiło 477 zł. obecnie wynosi 542 zł. na osobę w rodzinie.” Koniec cytatu.   

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący zaproponował sprawdzenie urządzenia do głosowania. 
Stwierdzono prawidłowość działania urządzenia.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada nie podjęła uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 
świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia 
z pomocy społecznej i trybu ich pobierania – stosunkiem głosów: za – 6, przeciwne -13, wstrzymujące – 5.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. pkt 4. 2) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – ( druk – 2/XXV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.
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Rada podjęła uchwałę Nr XXV/241/12  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – stosunkiem głosów: 
za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. pkt 4. 3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – ( druk – 3/XXV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę nr XXV/242/12  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego –  stosunkiem głosów: 
za  - 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 4.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. pkt 4. 4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – ( druk – 4/XXV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XXV/243/12  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego –  stosunkiem głosów: 
za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 3.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. pkt 4. 5) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – ( druk – 5/XXV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.
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Rada podjęła uchwałę Nr XXV/244/12  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego –  stosunkiem głosów: 
za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 3.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.  pkt 4.  6)  Projekt uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnica 
– ( druk – 6/XXV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XXV/245/12 w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnica 
– stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.  pkt 4. 7)  Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy 
– ( druk 7/XXV ).

Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 października 2012 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XXV/246/12  w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej 
w Legnicy - stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. pkt 4. 8) Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, ich 
granic i numerów oraz ilości radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej 
Legnicy – ( druk - 8/XXV ). 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 października 2012 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący poinformował,  że Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny zapoznała się z projektem 
uchwały.  Komisja Gospodarki negatywnie zaopiniował projekt uchwały.  Pozostałe komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

Dyskusja, uwagi radnych.

Radny Jacek Baczyński zgłosił wniosek formalny o godzinę przerwy w obradach.
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Radna Ewa Czeszejko-Sochacka zgłosiła wniosek przeciwny.

Przewodniczący postawił pod glosowanie wniosek o przerwę w obradach.
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów; za – 11, przeciwne – 12, wstrzymujące – 2.

Radna Ewa Szymańska -  poprosiła autorów o podanie powodów skierowania pod obrady projektu uchwały 
z trzema okręgami wyborczymi a nie z czterema.

Prezydent - poinformował, że cytat: „przepisy stanowią o tym, że w związku ze spadkiem liczby mieszkańców 
musi nastąpić korekta okręgów wyborczych.  W związku z tym przygotowując projekt uchwały pod obrady 
Rady,  służby prezydenta brały pod uwagę dwa warianty z trzema okręgami i czterema,  jak i również my 
analizowaliśmy na posiedzeniu kolegium i ja oceniałem z punktu widzenia przesłanek zawartych 
w ostatecznym projekcie uchwały zasadność wybrania określonego wariantu… .  W uzasadnieniu zostało to 
zawarte i w pełni uzasadnia to dlaczego wybraliśmy ten wariant a nie inny.”. koniec cytatu.

Radna Ewa Szymańska – poinformował, że cytat: „to Rada gminy dokonuje podziału gmin na okręgi wyborcze 
i to że prezydent jest zobowiązany dać wniosek wcale nie oznacza,  że tak musi to zostać uchwalone  rada 
może to zmienić. Uważam, że lepiej było by dla wyborców przyjęcie wariantu z 4 okręgami wyborczymi. Są to 
wybory do Rady i radny powinien być blisko swoich wyborców i nie może być tak, że okręgi wyborcze są takie 
duże.”. Koniec cytatu.

Radny Czesław Kozak –  poinformował,  że mniejsze okręgi wyborcze dają szansę dla mniejszych partii czy 
stowarzyszeń na zdobycie mandatu. W związku z tym powinno się rozpatrywać projekt uchwały z 4 okręgami 
wyborczymi.

Prezydent –  poinformował,  że z jego strony został przedłożony projekt uchwały z 3  okręgami wyborczymi. 
Uchwała ma służyć dla mieszkańców a nie dla radnych i mieszkańcy sami zweryfikują to w dniu wyborów. 
Zaznaczył, że przedłożony projekt uchwały jest najlepszym rozwiązaniem.

Radny Paweł Frost – poinformował, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej opowiada się za odrzuceniem 
projektu uchwały z 3 okręgami wyborczymi.

Radny Jacek Baczyński –  poinformował,  że rada ma prawo ustalać granice okręgów.  Radny przedstawił 
w imieniu Klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość propozycję zmian do projektu uchwały o treści: „W projekcie 
uchwały w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych ich granic i numerów oraz ilości 
radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej Legnicy.  W § 1  w ust.1  wykreślić „3” 
i wpisać „4”. W załączniku do uchwały wprowadzić następujące zmiany. Nowy załącznik.”. Radny zapytał, czy 
ma odczytywać nazwy ulic w danym okręgu.

Radny Czesław Kozak –  poinformował,  że nie ma sensu czytania przez radnego Baczyńskiego nazw ulic 
w poszczególnych okręgach wyborczych.

Radny Jan Szynalski –  wyraził zdziwieni z faktu,  że na posiedzeniach radni PiS nie przedkładali propozycji 
zmian do projektu uchwały,  tylko w dniu dzisiejszym podczas obrad przedkładają propozycję zmian 
w projekcie uchwały.  Zaznaczył,  że propozycja klubu radnych PiS powinna być omawiana na komisjach 
problemowych a nie w dniu dzisiejszym.  Poinformował,  że Prezydent wyjaśniał sprawę przedłożonego 
projektu uchwały przedstawiającego trzy okręgi wyborcze.  Radny zgłosił wniosek formalny o zamknięcie 
dyskusji i przystąpienie do glosowania nad projektem uchwały przestawnym przez Prezydenta.

Radny Sławomir Skowroński –  poinformował,  ze przedłożona przez Klub radnych PiS propozycja zmiany 
projektu uchwały powinna być omawiana z innymi klubami rady. W obecnej sytuacji powinniśmy głosować nad 
przedłożonym przez Prezydenta projektem uchwały.
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Radny Jacek Baczyński –  poinformowało,  że Klub radnych PiS składa wniosek,  który powinien być 
przegłosowany.

Przewodniczący poinformował,  że w pierwszej kolejności poprosi radnego Baczyńskiego o przedstawienie 
wniosku klubu radnych PiS, następnie postawi pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji, po czy postawi 
pod glosowanie wniosek klubu radnych PiS.
Sprzeciwu nie zgłoszono.

Radny Jacek Baczyński w imieniu klubu radnych PiS odczytał wniosek o treści:  „W projekcie uchwały w 
sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych ich granic i numerów oraz ilości radnych 
wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej Legnicy. W § 1 w ust.1 wykreślić „3” i wpisać „4”.  
W załączniku do uchwały wprowadzić następujące zmiany. Nowy załącznik.”. Radny odczytał kolejno numery 
proponowanych okręgów wyborczych wraz z nazwami ulic oraz propozycją ilości mandatów w poszczególnych 
okręgach wyborczych.  Okręg wyborczy nr 1 - 5  mandatów,  nr 2 – 5  mandatów,  nr 3 – 5  mandatów,  nr 4 – 
8 mandatów.

Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek radnego Szynalskiego o zamkniecie dyskusji.
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 19, przeciwne – 4, wstrzymujące – 1.

Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek klubu radnych PiS.
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za – 5, przeciwne 18, wstrzymujące – 1.
Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodniczący postawił pod glosowanie projekt uchwały.

Rad nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych,  ich 
granic i numerów oraz ilości radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej 
Legnicy – stosunkiem głosów: za – 10, przeciwne – 14, wstrzymujące – 1.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i udzielił głosu radnemu Czesławowi Kozakowi.

Radny Czesław Kozak Przewodniczący Komisji Gospodarki - odczytał i złożył wniosek o treści: „na podstawie 
wniosku Komisji Gospodarki z dnia 18  października 2012  r.  proszę o przygotowanie projektu uchwały 
w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych na cztery okręgi wyborcze wielomandatowe.”.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek.
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za, - 14, przeciwne – 4, wstrzymujące – 2.
Wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Prezydent –  zapytał,  jak ma wyglądać podział mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych.  Czy 
podział mandatów w poszczególnych okręgach ma wyglądać np.8, 5, 5, 5 czy 6, 6, 6, 5 lub 5, 5, 6, 7.

Przewodniczący poinformowało,  że w celu ustalenia liczby mandatów w poszczególnych okręgach 
wyborczych odbędzie się spotkanie z przedstawicielami klubów radnych.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. pkt 4. 9) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 3 lat 
w drodze bezprzetargowej – ( druk - 9/XXV ). 
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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.

Dyskusja, uwagi radnych.

Radna Ewa Szymańska – zapytała do kiedy aktualna umowa obowiązuje.

Prezydent – wyjaśnił, że umowa trwa do końca roku. 

Radny Jan Szynalski – zapytał, na jakich zasadach jest ustalany czynsz.

Prezydent – poinformował, że stawka jest relatywnie odpowiadająca stawce obowiązującej na danym terenie.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rad podjęła uchwałę Nr XXV/247/12 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 
3 lat w drodze bezprzetargowej – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
U7chwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. pkt 4. 10) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy 
( druk – 14/XXV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący poinformował,  że Komisja Budżetu 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 XXV/248/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta 
Legnicy - stosunkiem głosów: za – 18, przeciwne – 4, wstrzymujące –2.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. pkt 4. 11) Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia 
formularzy na podatek od nieruchomości – ( druk – 10/XXV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący poinformował,  że Komisja Gospodarki przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  Pozostałe komisje nie omawiały projektu 
uchwały.  Ponadto poinformował,  że zwrócił się z prośbą pan Grzegorz Wszelaczyński Prezes Legnickiego 
Klubu Biznesu o zabranie głosu w tym punkcie obrad.

Dyskusja, uwagi radnych.
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Radna Ewa Szymańska – zapytała o ile wzrosły stawki podatku.

Radny Paweł Frost zapytał na co będą przeznaczone środki finansowe uzyskane z tej podwyżki.

Prezydent – jest to wzrost o 4 punkty procentowe zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów. Środki te będą 
przeznaczone na bieżące wydatki gminy.

Przewodniczący udzielił panu pan Grzegorzowi Wszelaczyńskiemu Prezesowi Legnickiego Klubu Biznesu.

Grzegorz Wszelaczyński –  w swoim wystąpieniu zaznaczył,  że Legnicki Klub Biznesu nie sprzeciwia się 
planowanym podwyżkom podatku od nieruchomości oraz podatkowi od środków transportowych i stawek 
czynszu.  Zaznaczył,  że według Legnickiego Klubu Biznesu uzyskane środki finansowe powinny być 
przeznaczone na rozwój miasta,  ponieważ najważniejsze dla firm jest miasto i jego rozwój oraz zamożność 
mieszkańców. Legnickiemu Klubowi Biznesu zależy na pobudzeniu lokalnej przedsiębiorczości, tak żeby mieli 
możliwość kształtowania otoczenia,  inwestowali w nowy rozwój firm,  a tym samym zmieniali otoczenie na 
lepsze. Na zakończenie poinformował,  że LKB będzie pomagał Prezydentowi Miasta Legnicy w promocji na 
zewnątrz.

Przewodniczący podziękował za wystąpienie.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XXV/249/12  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
określenia formularzy na podatek od nieruchomości – stosunkiem głosów:  za –  15,  przeciwne –  4, 
wstrzymujące – 5.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad.  pkt 4. 12)  Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych - 
( druk – 11/XXV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący poinformował,  że Komisja Gospodarki przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  Komisja 
Budżetu 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 XXV/250/12  w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych-– stosunkiem głosów: za – 16, przeciwne – 4, wstrzymujące – 4.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad.  pkt 4.  13)  Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego 
– ( druk 12/XXV ). 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.
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Przewodniczący poinformował, że Komisje Gospodarki,  Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XXV/251/12 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego -– 
stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 1, wstrzymujące - 1.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. pkt 4. 14) Projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej – ( druk 13/XXV ). 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący poinformował, że Komisje Gospodarki,  Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XXV/252/12 w sprawie inkasa opłaty skarbowej – stosunkiem głosów: za – 21, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 2.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad.  pkt 4.  15)  Projekt uchwały w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej 
– ( druk – 15/XXV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący poinformował,  że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały.

Radna Ewa Szymańska zapytała jaka to będzie kwota pieniędzy, którą otrzyma ZGM.

Prezydent – cytat: „ta decyzja służy tylko zachwianiu tego, co ZGM ma w budżecie, żeby nie musiał zwracać 
do budżetu miasta.  W przypadku takim musiałby zwracać,  gdybyśmy nie podniośli tej jednostykowej stawki 
dotacji przedmiotowej,  to było by gdzieś w granicach 200  tys.  zł,  a tak dzięki temu może przeznaczyć 
pieniądze na kolejne remonty w obiektach ZGM.  Chodzi tu szczególnie o remonty przewodów 
wentylacyjnych”. Koniec cytatu.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XXV/253/12 w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej 
– stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Przewodniczący udzielił głosu pani Katarzynie Wojtkowskiej, Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” w MOPS 
Legnica.
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Katarzyna Wojtkowska w swoim wystąpieniu odczytała pismo skierowane do Prezydenta Miasta Legnicy 
w którym to pracownicy Legnickiego MOPS domagają się podwyżki płac o kwotę 300  zł.  Na zakończenie 
wystąpienie zaapelowała do radnych o zajęcie się ich sprawą.

Przewodniczący podziękował z wystąpienie.

Prezydent –  poinformował,  że szczegółowego wyjaśnienia sprawy udzielił w piśmie skierowanym do NSZZ 
„Solidarność” w MOPS Legnica.

Grażyna Nikodem Skarbnik Miasta Legnicy –  poinformowała,  że według wyliczeń zrealizowanie żądań 
pracowników MOPS. Uwzględniając podwyższenie pensji o 300 zł.  brutto to wychodzi kwota około 1.776 zł. 
wynagrodzenia z pochodnymi, łącznie z tzw. „trzynastką” to wychodzi łączna kwota około 1,9 mln zł.

Dyskusję zakończono.

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

Ad.  pkt 4.  16)  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy ( druk – 16/XXV ).

Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 października 2012 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni.

Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała,  że komisja 
pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę wraz z II wersją projektu uchwały. 

Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XXV/254/12  zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za – 19, przeciwne – 0, wstrzymujące – 4.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad.  pkt 4.  17)  Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 
– ( druk – 17/XXV).

Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 października 2012 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni.

Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała,  że komisja 
pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę wraz z II wersją projektu uchwały. 

Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono.
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Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XXV/255/12  w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012  – 
stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 0, wstrzymujące – 3.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad. pkt 5. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

Radna Ewa Szymańska –  poinformowała,  że złożyła interpelację w sprawie nie wyrażenia zgody na 
ustawienie w holu Urzędu Miasta stoiska promującego kampanię „Breast Heath Day”  dla Ruchu Kobiet do 
Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA.

Zastępca Prezydenta Jadwiga Zienkiewicz – poinformowała, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Radna Anna Płócienniczak odczytała i złożyła interpelację w sprawie naprawienia pieca kaflowego 
w mieszkaniu komunalnym. 
Kopia interpelacji stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Więcej uwag nie zgłoszono.

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 6. Komunikaty i sprawy różne.

Przewodniczący udzielił głosu pani Marii Adamczyk mieszkance Legnicy.

Pani Maria Adamczyk –zwróciła się z prośbą do radnych o pomoc w odzyskaniu mieszkania spółdzielczego, 
z którego zdaniem pani Marii niesłusznie została eksmitowana na podstawie decyzji sądu. 

Przewodniczący poinformował,  że sprawa pani Marii Adamczyk była rozpatrywana przez radnych,  jednak 
Rada nie może podjąć w tej sprawie żadnej decyzji,  ponieważ Sąd Rzeczypospolitej Polskiej wydał w tej 
sprawie prawomocny wyrok.

Radny Jacek Baczyński –  poinformował,  że nastąpiła zmiana posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich 
i Rodziny. Posiedzenie odbędzie się 13 listopada br. o godz. 1000.

Prezydent – poinformował, że 10 listopada odbędą się uroczystości związane z Dniem Niepodległości.

Przewodniczący poprosił radnych o zgłaszanie się do pocztu standardowego biorącego udział w mszy św. 
w intencji Ojczyzny w legnickiej katedrze. Uroczystość odbędzie się 11 listopada br. o godz. 1300.

Więcej uwag nie zgłoszono. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Ryszard Kępa zamknął 25 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy.
Protokółował:
Janusz Siczek

Legnica, dnia 08.11.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

RYSZARD  KĘPA
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