
 
 

  
BR. 0002.1.28. 2013. IV 

 
Protokół Nr XXVIII/12 

sesji Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 28 stycznia 2013 r. w godz. 1000 do 1400 

 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Ryszard Kępa. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 25 radnych. Jest kworum i Rada może podejmować prawomocne 
decyzje. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. 
 

Przewodniczący powitał: 

• Senator RP – panią Dorotę Czudowską, 

• 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. 
• 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 stycznia 
2013 r. oraz pismem z dnia 18 stycznia 2013 r. wystąpił z wnioskiem wprowadzenie do porządku obrad 
projektów uchwały w sprawie: 
1. wystąpienia Gminy Legnica ze Spółki pod firmą TVL sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie - ( druk – 9/XXVIII ). 

Zaproponował rozpatrzenie projekt uchwały w pkt 5. 9) porządku obrad. 
2. zmian granic miasta Legnicy, przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz 

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Legnicy                        
– ( druk –10XXVIII ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 10) porządku obrad. 

 
Ponadto poinformował, że Prezydent pismem z dnia 23 stycznia 2013 r. wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie 
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – ( druk – 11/XXVIII ). 
Zaproponował rozpatrzenie projekt uchwały w pkt 5. 11) porządku obrad. 
 
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący zaproponował sprawdzenie urządzenia do głosowania. 
Stwierdzono prawidłowość działania urządzenia. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości – ( druk – 11/XXVIII ) i rozpatrzeniu go w pkt 5. 11) porządku 
obrad, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 
Rada przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za - 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
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Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwały w sprawie: 
1. przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy – ( druk – 12/XXVIII ). Zaproponował 

rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 12) porządku obrad, 
 
2. przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Legnicy Pani Grażyny Pichla – (druk–13/XXVIII). 

Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 13) porządku obrad, 
 
3. przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy Pana Sławomira Skowrońskiego               

– ( druk – 14/XXVIII ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 14) porządku obrad. 
 
 
1. Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy – ( druk – 12/XXVIII ) 
i rozpatrzeniu go w pkt 5. 12) porządku obrad. 

Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za - 21, przeciwne – 1, wstrzymujące – 1. 
 
 
2. Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Legnicy Pani Grażyny Pichli                    
– ( druk – 13/XXVIII ) i rozpatrzeniu go w pkt 5. 13).  

Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za - 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.  
 
 
3. Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwał 

w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy Pana Sławomira 
Skowrońskiego – ( druk – 14/XXVIII ) i rozpatrzeniu go w pkt 5. 14).  

Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za - 22, przeciwne – 2, wstrzymujące – 0.  
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radny Jacek Baczyński – zapytał, jak wygląda sprawa przygotowania przez służby prezydenta projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały polegającej na rozszerzeniu grona mieszkańców mogących korzystać 
z abonamentu w strefie płatnego parkowania. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski – poinformował, że projekt uchwały jest przygotowywany 
i będzie przekazany pod obrady poszczególnych komisji w celu przebycia całej drogi legislacyjnej.  
 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa udzielił głosu panie Senator RP Dorocie Czudowskiej. 
 
Senator RP Dorota Czudowska w swoim wystąpieniu poinformowała, że Komisja Rodziny Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej w ubiegłym roku ogłosiła konkurs dla gmin na programy realizowane przez 
organizacje społeczne, publiczne i gminne. Zadaniem konkursu była aktywizacja i zajęcia umilające czas 
seniorom. W konkursie tym została wyróżniona dyplomem Legnicka Biblioteka Publiczna. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
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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 12 grudnia 2012 r. do 15 stycznia 2013 r. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Legnicy 

i Powiatu Legnickiego za rok 2012 - (druk -XXVIII/1. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Legnicy 
– w obrębie ulic Wrocławska – Zacisze a torami kolejowymi – ( druk – 1/XXVIII ), 

2) założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Legnicy oraz włączenia tej szkoły do Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy – ( druk – 3/XXVIII ), 

3) zmiany nazwy Technikum Mechanicznego w Legnicy, przeniesienia kształcenia w zawodzie 
technik ochrony środowiska, zamiarze likwidacji Technikum Ochrony Środowiska i zamiarze 
likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego – szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy – ( druk – 4/XXVIII), 

4) o zamiarze likwidacji Gimnazjum Nr 11 w Legnicy, rozwiązaniu Zespołu Szkół Przemysłu 
Spożywczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Legnicy, włączeniu Technikum Nr 1 do Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy - ( druk – 5/XXVIII ), 

5) o zamiarze likwidacji Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Legnicy przy ul. Lotniczej 26, przeniesieniu kształcenia w zawodzie technik usług 
fryzjerskich oraz rozwiązaniu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy przy 
ul. Lotniczej 26 – ( druk – 2/XXVIII ), 

6) utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy – (druk–6/XXVIII ), 
7) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz 

publicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – ( druk – 7/XXVIII ), 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miejskiej Legnicy – ( druk – 8/XXVIII ), 

9) wystąpienia Gminy Legnica ze Spółki pod firmą TVL sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie                              
- ( druk – 9/XXVIII ), 

10) zmian granic miasta Legnicy, przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz 
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Legnicy                        
– ( druk –10XXVIII ), 

11) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości – ( druk – 11/XXVIII ), 

12) przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy – ( druk – 12/XXVIII ), 
13) przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Legnicy – ( druk – 13/XXVIII ), 
14) przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy – ( druk – 14/XXVIII ). 

6. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
7. Komunikaty i sprawy różne. 

 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 27/12 sesji z dnia 27 grudnia 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 27/12 sesji z dnia 27 grudnia 2012 r 
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Ad. pkt 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
 
Informację otrzymali wszyscy radni.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...”  do wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Informację o pracy Rady w okresie między sesjami do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy w okresie od 12 grudnia 2012 r. 
do 15 stycznia 2013 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 od 12 grudnia 2012 r. 
do 15 stycznia 2013 r. akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta 
Legnicy i Powiatu Legnickiego za rok 2012 – ( druk – XXVIII/1 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.  
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Gospodarki, Budżetu i Finansów zapoznały się ze sprawozdaniem. 
Pozostałe komisje nie omawiały sprawozdania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta 
Legnicy i Powiatu Legnickiego za rok 2012 - akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad. pkt 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 5. 1) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w Legnicy – w obrębie ulic Wrocławska – Zacisze a torami 
kolejowymi – ( druk – 1/XXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/288/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w Legnicy – w obrębie ulic Wrocławska – Zacisze a torami 
kolejowymi – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 2) Projekt uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Legnicy oraz 
włączenia tej szkoły do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego 
w Legnicy – ( druk – 3/XXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/289/13 w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 
w Legnicy oraz włączenia tej szkoły do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka 
Pobożnego w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 3) Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Technikum Mechanicznego w Legnicy, 
przeniesienia kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska, zamiarze likwidacji Technikum 
Ochrony Środowiska i zamiarze likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego – szkół wchodzących 
w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy                 
– ( druk – 4/XXVIII). 
 
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 XXVIII/290/13 w sprawie zmiany nazwy Technikum Mechanicznego 
w Legnicy, przeniesienia kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska, zamiarze likwidacji 
Technikum Ochrony Środowiska i zamiarze likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego – szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego 
w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 4, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 4) Projekt uchwały o zamiarze likwidacji Gimnazjum Nr 11 w Legnicy, rozwiązaniu Zespołu 
Szkół Przemysłu Spożywczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Legnicy, włączeniu Technikum Nr 1 
do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy - ( druk – 5/XXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/291/13 o zamiarze likwidacji Gimnazjum Nr 11 w Legnicy, rozwiązaniu 
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Legnicy, włączeniu Technikum 
Nr 1 do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 21, 
przeciwne – 4, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 5) Projekt uchwały o zamiarze likwidacji Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy przy ul. Lotniczej 26, przeniesieniu kształcenia 
w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz rozwiązaniu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Legnicy przy ul. Lotniczej 26 – ( druk – 2/XXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/292/13 o zamiarze likwidacji Technikum Nr 2 wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy przy ul. Lotniczej 26, przeniesieniu 
kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz rozwiązaniu Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Legnicy przy ul. Lotniczej 26 – stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 4, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 6). Projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Legnicy – (druk–6/XXVIII ). 
 
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 XXVIII/293/13 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 7). Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne, 
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – ( druk – 7/XXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Edukacji, Kultury i Sportu nie 
omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/294/13 zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne 
i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – stosunkiem głosów:                 
za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 8). Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy – ( druk – 8/XXVIII ).   
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Gospodarki zapoznała się z projektem 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 XXVIII/295/13 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego 
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 9). Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Legnica ze Spółki pod firmą TVL sp. z o.o. 
z siedzibą w Lubinie - ( druk – 9/XXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały.  
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Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała, w jaki sposób nastąpi zbycie udziałów. 
 
Prezydent – poinformował, że sposób zbycia udziałów nie został jeszcze definiowany, jednak praktyka 
pokazuje, że pierwszeństwo w nabyciu mają udziałowcy. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/296/13 w sprawie wystąpienia Gminy Legnica ze Spółki pod firmą TVL 
sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 10). Projekt uchwały w sprawie zmian granic miasta Legnicy, przystąpienia do 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji 
i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Legnicy – ( druk –10XXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Przewodniczący udzielił głosu panu Robertowi Mrozińskiemu Przewodniczącemu Rady Gminy Krotoszyce. 
 
Robert Mroziński poinformował, że cytat: „ostatnie negocjacje z panem prezydentem i wiceprezydentami 
ograniczyły się do terenów przeznaczonych pod cmentarz. Z naszej gminy zaproponowano abyśmy przekazali 
około 34 hektarów na rzecz miasta Legnicy. My się do tego przychylamy, rozumiemy wyższą potrzebę, 
ponieważ cmentarz musi powstać. W związku z tym podjęliśmy stosowne uchwały o założeniu cmentarza, 
które umożliwiają dalsze procedury. Jednak podczas rozmów utknęła sprawa rekompensaty za przekazanie 
naszych ziem. W moim przypadku 34 ha, reszta z gminy Miłkowice. Razem około 60, 70 ha. Sprawa utknęła 
na tym, że miasto nie proponuje nam żadnej rekompensaty.”. Koniec cytatu. 
 
Radna Ewa Ceszejko-Sochacka zapytała, czy za tereny, które mają być włączone do miasta Legnicy, gmina 
Legnica zapłaciła i czy ona jest właścicielem tych terenów. 
 
Robert Mroziński – gmina Legnica jest właścicielem, ale te tereny leżą w granicach administracyjnych naszej 
gminy. 
 
Przewodniczący udzielił głosu panu Piotrowi Krawczykowi Przewodniczącemu Rady Gminy Miłkowice.  
 
Piotr Krawczyk – poinformował, że gmina Miłkowice nie jest przeciwna poszerzeniu granic miasta Legnicy, 
jednak w celu dojścia do porozumienia powinny być w dalszym ciągu prowadzone rozmowy. 
 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa poinformował, że uczestniczył w rozmowach prowadzonych 
w Miłkowicach dotyczących poruszanej kwestii i jest od początku do końca zorientowany w tej sprawie. 
Ponadto uczestniczy w posiedzeniach kolegium Prezydenta Miasta Legnicy i na bieżąco tą sytuację analizuje. 
Natomiast do spraw prowadzenia negocjacji jest uprawniamy Prezydent i jego zastępcy. 
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Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski – poinformował, że cytat: „w pierwszej części naszego 
spotkania szczególnie podkreślałem relacje jakie między nami występują i podmiotowość z jaką odnoszę się 
do panów wójtów jednej i drugiej gminy, że nie ma tu mowy o żadnej dominacji lub o siłowym rozwiązaniu 
sprawy. Jest to chęć przeprowadzenia tego drogą dialogu i wypracowania stanowiska, które będzie 
satysfakcjonowało nas, jeśli chodzi o włączenie tych obszarów do granic miasta… . Nasze stanowisko w tej 
sprawie zostało przedstawione, gdzie jednoznacznie mówiłem, że jesteśmy skazani na siebie, że jesteśmy 
przygotowani i bardzo chętnie wypełniamy funkcję subregionalną rozumiejąc potrzebę zaspakajania potrzeby 
sąsiednich gmin… . Rozumiem potrzebę dojścia do dialogu, czego konsekwencją był wycofanie się i złożenie 
przeze mnie wniosku pod obrady rady, a nie rozstrzygniecie wojewody tylko nasza mowa, której to warunki 
wszystkie strony dotrzymały. Niepisana umowa ale wyrażająca naszą dojrzałość samorządową, która wiązała 
się z tym, że godzimy się na takie rozwiązania. Państwo podejmujecie uchwały w dowód prowadzenia dialogu 
a ja wycofuje uchwałę i decyzję naszą o rozszerzenie granic, którą skierowaliśmy do pana ministra 
o wycofaniu się z poszerzenia granic ponieważ procedura poszczenia granic w oparciu o ten wniosek nie 
została zakończona. Przypominam, że procedura poszerzenia granic o ponad 460 hektarów nie została 
zakończona do momentu, aż nie wpłynął nasz wniosek będący konsekwencją naszych uzgodnień. Odnośnie 
rekompensaty, to zapłaciliśmy za te grunty jednej gminie, a od drugiej otrzymaliśmy ten grunt bezpłatnie. 
Mówiąc o ekwiwalentności, to gmina Legnica zapłaciła kary umowne dla gmina za wycinkę drzew, które 
wyrosły na otrzymanym terenie, ponadto gmina Legnica wyremontował drogę biegnącą od drogi 94 do 
samego cmentarza… . Kolejną korzyścią dla gmin jest wybudowanie gazociągu biegnącego do cmentarza 
przez tereny gminy Krotoszyce i Miłkowice i zgodnie za opłatą przesyłową każdej z tych gmin przysługuje 
odszkodowanie i opłata przesyłowa. Bez tej inwestycji cmentarza nie było by gazociągu i opłaty przesyłowej. 
Dzięki naszej inwestycji gazociągu powstały atrakcyjne działki budowlane, inwestycyjne podnoszące wartość 
tych gruntów.”. Koniec cytatu. Na zakończenie prezydent zaprosił panów przewodniczących i wójtów do 
przeprowadzenia dalszych rozmów i próby przeprowadzenia pomyślnie dla gminy Legnica dalszych procedur 
związanych z opiniowaniem tej uchwały dla dobra naszych sąsiedzkich stosunków. 
 
Radna Ewa Szymańska poinformowała, że cytat: „jako radna miasta Legnicy powiedziała bym, że zgadzam 
się ze wszystkim. Ale nie wyznaję mentalności Kalego i uważam, że gminy sąsiednie też mają rację w tym, że 
domagają się jakiejś rekompensaty… . Uważam, że powinniśmy dyskutować w dalszym ciągu i zaproponować 
coś tym gminom… . Mieszkańcy tamtych gmin mają takie same prawa jak mieszkańcy Legnicy. Tak naprawdę 
jak wiadomo cmentarz ten może funkcjonować nie będąc nawet w obrębie administracyjnym miasta Legnicy. 
Myślę, że nic by się nie stało gdyby dalszego procedowania przyłączenia tego terenu  do miasta Legnicy nie 
było. Takie jest moje zdanie.”.  Koniec cytatu. 
 
Radna Małgorzata Nowosielska zapytała radną Ewę Szymańską, cytat: „czyj interes pani reprezentuje, czy 
legniczan. ( radna Ewa Szymańska ja reprezentuję interes Polski ) Polski, my jesteśmy na sesji Rady Miejskiej 
w Legnicy. Po drugie ile razy my będziemy płacić za to samo gminom sąsiednim. Ja rozumiem, że 
zapłaciliśmy za ziemię, za prawo własności. To są nasze ziemie. Ponadto czy pani radna orientuje się ile 
gminy skorzystały na budowie cmentarza. Jakie to są wartości i czy nie nastąpiło ożywienie gospodarcze 
między innymi przez doprowadzenie gazu do cmentarza.” . Koniec cytatu. 
 
Radna Ewa Szymańska – cytat; „ja słyszałam co tutaj było mówione, ale to że ktoś zarabia, to ja nie jestem 
zawistna i uważam, że wszyscy powinniśmy zarabiać… . Niech wszyscy się rozwijają, niech w naszym 
otoczeniu będą bogate gminy i my nie musimy ich okradać. ( Przewodniczący Rady zwrócił radnej uwagę za 
użycie na wyrost słowa „kradzież” ). Radna powiem tak, posługując się wypowiedzią Kalego z Pustyni i w 
Puszczy. Jak Kali ukraść to dobrze, jak Kalemu ukraść to źle.”. Koniec cytatu. 
 
Prezydent – wyraził zdziwienie z wypowiedzi Radnej Ewy Szymańskiej. Ponieważ pani radna słyszała, cytat: 
„remont i budowa drogi finansowano z budżetu miasta, a nie te gminy. Przesył gazu i opłaty za przesył będą 
wpływały do tych gmin i my zapłaciliśmy za przyłącze tego gazu. Gdyby nie nasza inwestycja to długo by tam 
nie było gazu, a dzięki temu przyśpieszono inwestycję budowy sieci gazowej w tym regionie. Podniesienie 
wartości działek. Każda działka, która jest uzbrojona w taką sieć stanowi atrakcyjny teren inwestycyjny.”. 
Koniec cytatu.  
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Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/297/13 w sprawie zmian granic miasta Legnicy, przystąpienia do 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i 
Cyfryzacji o zmianę granic miasta Legnicy – stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący Rady powitał Posła na Sejm RP pana Roberta Kropiwnickiego. 
 
 
Ad. pkt 5. 11). Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości                                  
– ( druk – 11/XXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała, czy gmina Legnica przewiduje przyjęcie zróżnicowania cen opłat, za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z przygotowanymi przez  Sejm RP poprawkami do 
ustawy.  
 
Prezydent - poinformował, że obserwujemy prace nad poprawkami sejmowymi i zobaczymy co z tego będzie 
wynikało. 
 
Przewodniczący udzielił głosu Posłowi na Sejm RP Robertowi Kropiwnickiemu. 
 
Poseł na Sejm RP Robert Kropiwnicki – poinformował, że sejm przyjął proponowane przez senat poprawki do 
ustawy i skierował ponownie do senatu zgodnie z obowiązującą procedurą. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod glosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/298/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – stosunkiem 
głosów: za – 21, przeciwne – 3, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
 
Po przerwie obrady wznowił wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ślufcik. 
 
 
Ad. pkt 5.12). Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Legnicy – ( druk – 11/XXVIII). 
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Przewodniczący Rady Ryszard Kępa odczytał oświadczenie cytat: „Przed dwoma laty , złożyłem publiczne 
zapewnienie, że w połowie kadencji Rady Miejskiej, złożę funkcję Przewodniczącego Rady. Dzisiaj realizuje 
swoją wolę. Powierzoną przez państwa radnych, najwyższą godność samorządową , starałem się realizować 
z należnym jej szacunkiem, poszanowaniem prawa i służebnością… .” Koniec cytatu. Na zakończenie 
wystąpienia podziękował wszystkim za współpracę. 
Wystąpienie stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Radny Paweł Frost w imieniu klubu Radnych Platforma Obywatelska podziękował ustępującemu 
Przewodniczącemu za dobrą wspólpracę. 
 
Radny Jacek Baczyński w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwości, wyraził wyrazy podziękowania za 
wzorową wspólpracę z radnymi. 
 
Radny Wojciech Cichoń w imieniu Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Krzakowskiego 
podziękował, za wkład włożony w profesjonalne prowadzenie obrad sesji Rady Miejskiej oraz współprace ze 
wszystkimi radnymi.  
 
Radny Jan Kurowski w imieniu Klubu Radnych Niezależnych podziękował, za profesjonalizm w prowadzeniu 
sesji Rady. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ślufcik postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/299/13 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Legnicy – stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 1, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Radni z klubu Radnych KWWTK odczytali i wręczyli ustępującemu Przewodniczącemu Rady Ryszardowi 
Kępie list z podziękowaniami.   
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski -  poinformował, że wielką wartością jest dotrzymywanie 
słowa. Podziękował za współpracę zaznaczając jednocześnie, że współpraca z Przewodniczącym była dla 
niego zaszczytem. 
 
 
Ad. pkt 5. 13). Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej 
Legnicy – ( druk – 13/XXVIII ). 
 
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Pichla odczytała i złożyła oświadczenie o rezygnacji z funkcji 
wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Legnicy. 
Oświadczenie stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Przedstawiciele poszczególnych Klubów radnych złożyli podziękowanie za trud i pracę włożoną w pełnieniu 
funkcji wiceprzewodniczącej Rady. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ślufcik postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/300/13 w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej Legnicy – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 14). Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Legnicy – ( druk – 14/XXVIII ). 
 
Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Skowroński odczytał i złożyła oświadczenie o rezygnacji z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. 
Oświadczenie stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Przedstawiciele poszczególnych Klubów radnych złożyli podziękowanie za pracę włożoną w pełnieniu funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ślufcik postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/301/13 w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Legnicy – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ślufcik zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy – ( druk 15/XXVIII ), w związku 
przyjęciem przez Radę rezygnacji Przewodniczącego Rady. Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały 
w pkt 5. 15) porządku obrad. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy – ( druk 15/XXVIII ) i rozpatrzeniu go 
w pkt 5. 15) porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0. Wstrzymujące – 0. 
 
 
Ad. pkt 5.15). Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy                      
- ( druk – 15/XXVIII ). 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym  (Bezwzględna większość 
głosów oznacza, że liczba głosów „za” przewyższa co najmniej o jeden pozostałe (przeciwne i wstrzymujące) 
ważnie oddane głosy). 
 
Wiceprzewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. 
 
 
Radny Paweł Frost - zgłosił kandydaturę radnego Jana Szynalskiego. 
 

Radny Jan Szynalski wyraziła zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady. 



 

 

13

 

 
Uwag do kandydata nie zgłoszono. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił wniosek o zamknięcie listy. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. . 
 
Listę kandydatów zamknięto. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ślufcik poprosił o zgłaszanie 
 kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady. 
 
Radna Ewa Czeszejko – Sochacka zgłosiła kandydaturę radnej Elżbiety Drążkiewicz – Kierzkowskiej, 
Radny Paweł Frost zgłosił radnego Lesława Rozbaczyło, 
Radny Jacek Baczyński zgłosił radną Ewę Szymańską, 
Radny Sławomir Skowroński zgłosił radnego Jana Kurowskiego. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Wiceprzewodniczący odczytał listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i postawił pod głosowanie. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada jednogłośnie, 24 głosami za, powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 
1. Elżbiet Drążkiewicz-Kierzkowska. 
2. Lesław Rozbaczyło. 
3. Ewa Szymańska. 
4. Jan Kurowski. 
 
Wiceprzewodniczący ogłosił krótką przerwę do czasu ukonstytuowania się i przygotowania przez Komisję kart 
do głosowania. 
 
Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej prowadzący wznowił obrady. 
 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska przedstawiła zasady tajnego 
głosowania: cytat „Radni otrzymają karty do głosowana na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Na kartach do 
głosowania są dwa pola, jedno „za” i jedno „przeciw”. Wybór polega na postawieniu znaku X przy „za” lub 
„przeciw”. Dwa znaki X postawione na karcie do głosowania oznaczać będą, że głos jest nieważny. Jeżeli nie 
zostanie postawiony żaden X, to będzie oznaczać brak dokonania wyboru, czyli wstrzymanie się od 
głosowania.”. Koniec cytatu.  
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionych zasad głosowania. 
 
Głosowanie odbyło się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg. listy obecności nazwiska 
radnego, który w obecności komisji podchodził do urny i wrzucał do niej kartę. 
 
 
 
Po głosowaniu, Wiceprzewodniczący ogłosił przerwę do czasu obliczenia przez Komisję wyników głosowania 
tajnego. 
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Po powrocie Komisji Wiceprzewodniczący wznowił obrady. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska odczytała protokół wyników 
głosowania tajnego stwierdzający wybór radnego Jana Szynalskiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Legnicy. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zaklejonej kopercie stanowi 
załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący, odczytał podjętą w głosowaniu tajnym uchwałę Nr XXVIII/302/13 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy 
( radnego Jana Szynalskiego ) 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 

Ustępujący Przewodniczący Rady Ryszard Kępa złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady 
panu Janowi Szynalskiemu, przekazał insygnia władzy („łańcuch” z herbem miasta ).  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski podziękował za wybór i przejął prowadzenie sesji. 
Poinformował, że funkcję Przewodniczącego Rady obejmuje z godnością i pokorą. Ze swojej strony 
zagwarantował przestrzeganie prawa i dobrych obyczajów przy zachowaniu szacunku dla wszystkich. 
 
Przedstawiciele poszczególnych klubów radnych złożyli gratulacje nowemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Legnicy. 
 
Przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Jan Szynalski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy – ( druk – 16/XXVIII ), w związku przyjęciem 
przez Radę rezygnacji pani Grażyny Pichli i Sławomira Skowrońskiego z funkcji wiceprzewodniczących 
Zaproponował rozpatrzenie projekt uchwały w pkt 5. 16) porządku obrad. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Legnicy – ( druk – 16/XXVIII ) i rozpatrzeniu go 
w pkt 5. 16) porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
 
Radny Jan Kurowski zgłosił wniosek o przerwę w obradach. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
 
Ad. pkt 5. 16) Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Legnicy                  
– ( druk – 15/XXVIII ). 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Kępy.  
 
Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Uwag do kandydata nie zgłoszono. 
 
Więcej osób nie zgłoszono. 
 
Lista kandydatów została zamknięta. 
 
Radny Jan Kurowski – poinformował, że Klub Radnych Niezależnych zaproponuje swojego kandydata za 
miesiąc, ponieważ sprawa wymaga przedyskutowania. Dlatego w dniu dzisiejszym nie przedkłada 
kandydatury. 
 
Przewodniczący zaproponował by pracę kontynuowała powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna.  
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę do czasu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania. 
 
W trakcie przerwy wywiązała się dyskusja.  
 
Radny Wojciech Cichoń zapytał, cytat: „czy ja mam rozumieć, że jakby zmieniliśmy kwalifikację. Wybieramy 
dzisiaj wiceprzewodniczącego, a nie wiceprzewodniczących.”. Koniec cytatu. 
 
Przewodniczący – poinformował, że jeden kandydat został zgłoszony. 
 
Wiceprzewodniczący Krzysztof Ślufcik – poinformował, że cytat: „myślę, że tu nie ma jakiegoś uchybienia 
prawnego, ponieważ zgodnie z projektem uchwały jest sformułowane, że wybieramy dzisiaj 
wiceprzewodniczących.  Jeżeli tylko jeden z klubów zgłosił swojego wiceprzewodniczącego, a inny klub nie 
zgłosił to nie ma żadnego uchybienia. Po prosty głosujemy tylko nad tym jednym wiceprzewodniczącym 
i sprawę zamykamy.”. Koniec cytatu.  
 
Radny Wojciech Cichoń – zgłosił wniosek o treści: „o zmianę w tytule projektu uchwały 
z wiceprzewodniczących na wiceprzewodniczącego.”.  
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek radnego Cichonia „o zmianę w tytule projektu uchwały 
z wiceprzewodniczących na wiceprzewodniczącego.”. 
Rada wniosek przyjęła stosunkiem głosów: za – 18, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
Przystąpiono do realizacji projektu uchwały. 
 
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji punktu w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. Zgłoszony kandydat radny Ryszard Kępa wyraził zgodę.  
 
Przewodniczący zaproponował aby prace kontynuowała powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjna o przygotowanie kart do głosowanie i ogłosił przerwę 
w obradach.  
 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji i poprosił Komisję o rozdanie radnym kart do głosowania 
a przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania tajnego. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska przedstawiła zasady tajnego 
głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. 
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Nie zgłoszono pytań do przedstawionych zasad głosowania. 
 
Głosowanie odbyło się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg. listy obecności nazwiska 
radnego, który w obecności komisji podchodził do urny i wrzucał do niej kartę. 
 
Po głosowaniu, Przewodniczący ogłosił przerwę do czasu obliczenia przez Komisję wyników głosowania 
tajnego. 
 
Po powrocie Komisji Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska odczytała protokół wyników 
głosowania tajnego stwierdzający wybór radnego Ryszarda Kępy na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Legnicy. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zaklejonej kopercie stanowi 
załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Przewodniczący, odczytał podjętą w głosowaniu tajnym uchwałę Nr XXVIII/303/13 Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy ( radny 
Ryszard Kępa ). 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radna Ewa Szymańska odczytała i złożyła interpelację w sprawie obchodów 150 rocznicy Powstanie 
Styczniowego. 
Interpelacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Radny Jacek Baczyński – poruszył sprawę płatnego parkowania pojazdów w mieście. 
 
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 7. Komunikaty i sprawy różne. 
 
Przewodniczący odczytał pismo Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie wycofania z porządku obrad sesji rady 
Miejskiej Legnicy projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów glosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Legnicy. 
Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący udzielił głosu przedstawicielowi właścicieli sklepów przy ul. Jaworzyńskiej.  
 
 
Przedstawicielka właścicieli sklepów przy ul. Jaworzyńskiej zwróciła się z prośba do radnych o spowodowanie 
wstrzymania budowy planowanego sklepu typu „Biedronka”. Zaznaczyła, że wybudowanie w tym regionie 
drugiej „Biedronki” spowoduje upadek okolicznych sklepów i zwiększenie bezrobocia.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął 28 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 07.02.2013 r. 

WICEPRZEWODNICZACY RADY 
 

KRZYSZTOF  ŚLUFCIK 
 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 
 

JAN  SZYNALSKI 
 


