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Protokół Nr XXIX/13 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 25 lutego 2013 r. w godz. 1000 do 1300 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski. 
 

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: 

• Prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego, 

• zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal,  
• Sekretarza Miasta pana Marka Białowąsa - 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: 
• Pan Ryszard Kępa.  
• Pan Krzysztof Ślufcik. 
 
Przewodniczący Rady Jan Szynalski poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 14 i 25 lutego 
2013 r. wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: 
1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu 
ich pobierania – ( druk – 6/XXIX ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały, w pkt 6. 6) porządku 
obrad. 

oraz pismem z dnia 20 lutego 2013 r. wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy” – ( druk – 7/XXIX ). 
Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 7 ) porządku obrad. 
 
Ponadto poinformował, że Prezydent pismem z dnia 21 lutego 2013 r. wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie 
do porządku obrad projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i 
sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania – ( druk – 8/XXIX ). 
Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 8 ) 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 
zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich 
pobierania – ( druk – 6/XXIX ), i rozpatrzeniu go w pkt 6. 6 ) porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za - 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
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Radna Ewa Szymańska – zapytała, czy w dniu dzisiejszym musi być rozpatrywany projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy” – ( druk – 7/XXIX ) i czy nie może 
być rozpatrywany w innym terminie, ponieważ komisje Rady nie miały okazji zapoznania się z jego treścią. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski poinformował, że cytat; „gdyby można było, to byłby normalnie 
procedowane i Rada może tak zrobić jeżeli uzna to za właściwe. Jednak będzie to zbędne, ponieważ termin 
składania wniosku upływa w najbliższych dniach. „. Koniec cytatu. 
 
Radny Jan Kurowski zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach w celu zapoznania się radnych 
z projektem uchwały. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Jan Szynalski ogłosił przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i postawili pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy”                        
– ( druk – 7/XXIX ) i rozpatrzeniu go w pkt 6. 7 ) porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za - 20, przeciwne – 2, wstrzymujące – 3. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania – ( druk – 8/XXIX ) i rozpatrzeniu go w pkt 6. 8 ) 
porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za - 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
Przewodniczący zgłosił i postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie zmiany w porządku obrad. Jako 
pierwszy w pkt 6. 1) zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta 
Legnicy – ( druk – 1/XXIX ). Jako drugi w pkt 6. 2), projekt uchwały w sprawie nadania nazw, zmian ulic oraz 
zmian placów na obszarze miasta Legnicy – (druk – 2/XXIX ). Pozostałe projekty pozostają bez zmian. 
Rada przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za - 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
nadania nazw, zmian ulic oraz zmian placów na obszarze miasta Legnicy – (druk – 2/XXIX ). 
Rada przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za - 15, przeciwne – 7, wstrzymujące – 3. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Radny Paweł Frost Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy. Równocześnie 
poprosił o ogłoszenie przerwy w obradach w celu zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej w celu zapoznania 
się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił wniosek przeciwny, z uwagi na fakt, że cytat: „Pan Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej zgłasza wniosek do porządku obrad w kwestii, nad którą nie pochyliliśmy się jako komisja. 
Wypadało by najpierw zwołać posiedzenie komisji Rewizyjnej w celu zajęcia ostatecznego stanowiska 
w przedmiocie skargi… . Uważam, że ten wniosek powinien być wycofany i nie powinien być zgłaszany. 
Komisja powinna się zebrać i zająć odpowiedzenie stanowisko i wtedy pan Przewodniczący w imieniu Komisji 
po przyjęci stanowiska zgłosi to.”. Koniec cytatu. 
 
Radny Paweł Frost wycofał wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy i zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy 
w obradach w celu rozpatrzenia projektu uchwały przez komisję Rewizyjna. 
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Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady ogłosili przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Radny Paweł Frost zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod glosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
 
Porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu z sesji. 
2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 16 stycznia do 12 lutego 2013 r. 
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2012 - (druk – XXIX/1 ). 
5. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2012 r.” – ( druk – XXIX/2 ). 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych na terenie miasta Legnicy – ( druk – 1/XXIX ), 

2) zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza komunalnego Gminy Legnica –
( druk – 3/XXIX ), 

3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszar Legnica – ( druk – 4/XXIX ), 

4) wskazania wiceprzewodniczącego do wykonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi 
przewodniczącego Rady – ( druk – 5/XXIX ), 

5) zmieniająca uchwale w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie 
i sposobu ich pobierania – ( druk – 6/XXIX ), 

6) przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy” – ( druk – 7/XXIX ), 
7) obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania                                 
– ( druk – 8/XXIX ), 

8) rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy, 
7. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
8. Komunikaty i sprawy różne. 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 28/13 sesji z dnia 28 stycznia 2013 r. znajduje się do wglądu 
w Biurze Rady od dnia podpisania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokół Nr 28/13 sesji z dnia 28 stycznia 2013 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 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy w okresie od 16 stycznia 
do 12 lutego 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 okresie od 16 stycznia do 12 lutego 
2013 r. do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2012                      
(druk – XXIX/1 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.  
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Edukacji, Kultury i Sportu 
pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie. Komisje: Rewizyjna, Spraw Obywatelskich i Rodziny przyjęły do 
akceptującej wiadomości sprawozdanie. Komisje Gospodarki, Budżetu i Finansów przyjęły sprawozdanie. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
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Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2012 – 
do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2012 r.” – ( druk – XXIX/2 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.  
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem. Komisje Gospodarki, Spraw Obywatelskich i Rodziny, 
Budżetu i Finansów przyjęły sprawozdanie. Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała 
sprawozdania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2012 r.” – do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 6. 1) Projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Legnicy                              
– ( druk – 1/XXIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIX/304/13 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Legnicy - 
stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 2) Projekt uchwały zmieniający załącznik do uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarzy 
Komunalnych Gminy Legnica – ( druk – 3/XXIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
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Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Komisja Budżetu i Finansów nie dokonała rozstrzygnięcia. Pozostałe komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.  
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radny Paweł Frost zgłosił wniosek o treści; „w § 1 w § 3 ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie d) wjazd pojazdów 
samochodowych z wyjątkiem pojazdów obsługi cmentarza, oraz osób niepełnosprawnych o obniżonej 
sprawności ruchowej posiadających pojazd zaopatrzony w kartę parkingową z wyłączeniem 1 i 2 listopada.”.  
 
Radna Ewa Szymańska zapytała, czy w projekcie uchwały w pkt 1. lit. d) wyraz „cmentarza” nie powinien być 
zmieniony na wyraz „cmentarzy”, z uwagi na to, że tytule uchwały zapisano, wyraz „Cmentarzy”. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz – zgłosiła ustną autopoprawkę do projektu uchwały 
polegającą na zmianie zapisu w pkt. 1. lit. d), wyraz „cmentarza” zastąpić wyrazem „cmentarzy”. 
 
Radny Krzysztof Dybek poinformował, że Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 
w Legnicy wyraziła zaniepokojenie projektem uchwały dotyczącym zakazu wjazdu samochodem dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
Prezydent poinformował, że z wnioskiem o wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów samochodowych na terenie 
cmentarza wystąpił administrator cmentarza, kierując się opinią społeczna oraz własnymi obserwacjami, że 
samochody poruszające się po cmentarzu stwarzają znaczne zagrożenie dla ruchu pieszego. Samochody te 
parkowane są w miejscach niedostosowanych do postoju niszcząc zieleń a czasem nagrobki. Zaznaczył, że 
ogółem w latach 2008 – 2012 w Legnicy wydano 2130 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący odczytał i postawił pod głosowanie wniosek radnego Frosta wraz z ustna autopoprawką 
zgłoszoną przez Zastępcę Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz o treści: „; „w § 1 w § 3 ust. 1 lit. d) 
otrzymuje brzmienie d) wjazd pojazdów samochodowych z wyjątkiem pojazdów obsługi cmentarzy, oraz osób 
niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej posiadających pojazd zaopatrzony w kartę parkingową z 
wyłączeniem 1 i 2 listopada.”. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 11, przeciwne – 10, wstrzymujące – 4. 
Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIX/305/13 zmieniającą załącznik do uchwały w sprawie Regulaminu 
Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnica wraz z poprawką – stosunkiem głosów: za – 11, przeciwnie – 10, 
wstrzymujące – 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 4) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszar Legnica – 
( druk – 4/XXIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIX/306/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszar Legnica 

– stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 
 
Ad. pkt 6. 5) Projekt uchwały w sprawie w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do wykonywania 
czynności związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady ( druk – 5/XXIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Spraw Obywatelskich i Rodziny, Budżetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Gospodarki zapoznała się z projektem uchwały. Pozostałe komisje nie 
omawiały projektu uchwały. 
 
Przewodniczący zaproponował pana Ryszarda Kępę wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności 
związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady.  
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kępa wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący postawił pod glosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIX/307/13 w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do wykonywania 
czynności związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady – stosunkiem głosów: za – 23, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwala stanowi załącznik nr14 do protokołu.   
 
Ad. pkt 6. 6) Projekt uchwały zmieniający uchwalę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat 
za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania – ( druk – 6/XXIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Spraw Obywatelskich i Rodziny, Budżetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały 
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radny Jacek Baczyński zapytał, czy w projekcie uchwały zostali uwzględnieni mieszkańcy ul. Młynarskiej 5.  
 
Prezydent poinformował, że projekt uchwały nie może być podmiotowy oraz nie może być dedykowany 
konkretnej nieruchomości, ponieważ taki zapis byłby niezgodny z prawem. Uchwała może być jedynie 
przedmiotowa określająca zasady obowiązujące, a nie wskazanie czy to jest X czy Y budynek. Nie robimy 
tego pod kątem konkretnego wskazania tylko wprowadzamy określoną zasadę. Będzie to zasada, która 
będzie dotyczyła wszystkich tych, którzy mieszkają przy strefie płatnego parkowania, a ich wejście do budynku 
jest główne od strefy płatnego parkowania i chociaż mają inną nazwę zamieszkania ulicy to będą mogli się 
ubiegać. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący postawił pod glosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIX/308/13 zmieniającą uchwalę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości 
stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania  – stosunkiem głosów: za – 24, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 7) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 
Legnicy” – ( druk – 7/XXIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że radni podczas przerwy w obradach zapoznali się z projektem uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIX/309/13 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 
Miasta Legnicy” - stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 1, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 8) Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania – (druk– 8/XXIX). 
 
Projekt obwieszczenia otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu obwieszczenia. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt obwieszczenia. 
 
Rada podjęła obwieszczenie Nr 3/2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do 
spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania - 
stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Obwieszczenie stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 9) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy. 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna uznała skargę za niezasadną. Pozostałe komisje nie 
omawiały projektu uchwały. 
 
Radny Paweł Frost przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXIX/310/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta 
Legnicy - stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radny Paweł Frost poruszył sprawę pomnika przy ul. Wielogórskiej. 
 
Radny Jacek Baczyński odczytał i złożył interpelację w sprawie zmiany ceny miesięcznych biletów MPK. 
 
Radna Ewa Szymańska – odczytała i złożył interpelację w sprawie podania wydatków poniesionych na 
promocję miasta w 2012 r. 
 
Interpelacje stanowią załącznik nr 19 i 20 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ślufcik odczytał pismo mieszkańca Legnicy w sprawie udzielenia 
pomocy przy podłączeniu wody i kanalizacji do posesji. 
 
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 8. Komunikaty i sprawy różne. 
 
Prezydent poinformował, że została zawarta umowa na wydawanie miejskiego miesięcznika pod tytułem 
„Legnica. eu” 
 
Przewodniczący udzielił głosu pani Marii Kisielewskiej-Podrez, Prezes Związku Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Legnicy.  
 
Pani Maria Kisielewska-Podrez w imieniu swojego Związku i Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 
w Legnicy zwróciła się do Rady z prośbą o obniżenie czynszu wynajmu od Zarządu Gospodarki 
Mieszkaniowej lokalu przy ul. Zielonej 13 of. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął 29 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 04.03.2013 r. 

 
PRZEWODNICZĄCY  RADY 

 
 

JAN  SZYNALSKI 


