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Protokół Nr XXX/13 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 25 marca 2013 r. w godz. 1000 do 1230 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony 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, 
• młodzież III klasy Gimnazjum nr 5 wraz z panią dyrektor, 
• przedstawicieli mass- mediów, 
• mieszkańców miasta. 
• wszystkich Radnych. 
 

Na wniosek Przewodniczącego Rada powołała sekretarzy obrad w składzie: 
• Pana Ryszarda Kępę. 
• Pana Krzysztofa Ślufcika. 
 
Przewodniczący Rady Jan Szynalski poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 14 marca 
2013 r. wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
1. wystąpienia gminy Legnica ze Spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o. o. we Wrocławiu             

– ( druk – 10/XXX ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 8. 11) porządku obrad, 
2. zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Miejskiej Lubin – ( druk -11/XXX).  

Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 8. 12) porządku obrad, 
3. zgody na zmianę obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – ( druk – 12/XXX ).  Zaproponował 

rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 8. 13) porządku obrad, 
4. określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które 

mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w roku 2013 przez Miasto Legnica – ( druk – 13/XXX ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały 
w pkt 8. 14) porządku obrad, 

5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Legnicy – Kolonii Piątnica – ( druk – 14/XXX ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 8. 15) 
porządku obrad, 

6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej                 
– ( druk – 15/XXX ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 8. 16) porządku obrad. 

 
Ponadto poinformował, że prezydent pismem z dnia 15 marca 2013 r. wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie 
do porządku obrad projektów uchwały w sprawie: 
1.  zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – ( druk -16/XXX ). 

Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 8. 17 ) porządku obrad. 
 

2. zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 – ( druk – 17/XXX ). Zaproponował rozpatrzenie projektu 
uchwały w pkt 8. 18) porządku obrad. 
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Poinformował, że Przewodniczący Komisji Kapitały i Statutu zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad trzech projektów uchwał w sprawie: 
1. nadania tytułu Honorowy Obywatel miasta Legnicy” w roku 2013 - ( druk – 18/XXX ). Zaproponował 

rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 8. 19) porządku obrad, 
 

2. przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2013 - (druk – 19/XXX ). Zaproponował rozpatrzenie projektu 
uchwały w pkt 8. 20) porządku obrad, 
 

3. przyznania odznaki „Zasłużony dla Legnicy w roku 2013 – ( druk – 20/XXX ). Zaproponował rozpatrzenie 
projektu uchwały w pkt 8. 21) porządku obrad. 

 
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący zaproponował sprawdzenie urządzenia do głosowania. 
Stwierdzono prawidłowość działania urządzenia. 
 
1. Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel miasta Legnicy” w roku 2013 – ( druk – 18/XXX ) 
i rozpatrzeniu go w pkt 8. 19) porządku obrad porządku obrad. 

Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za - 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
2. Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2013 – ( druk – 19/XXX ) i rozpatrzeniu go 
w pkt . 20) porządku obrad. 

Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za - 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
3. Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie przyznania „odznaki „Zasłużony dla Legnicy w roku 2013 – ( druk – 20/XXX ) i rozpatrzeniu go 
w pkt 8. 21) porządku obrad. 

Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za - 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
Radny Lesław Rozbaczyło zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu 
korzystania z parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Legnicy – (druk – 2/XXX ). 
 
Radna Ewa Czeszejko- Sochacka zgłosiła wniosek przeciwny. 
 
Przewodniczący postawił pod glosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Legnicy – (druk – 2/XXX ). 
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów; za – 11, przeciwne – 10, wstrzymujące – 1. - 
( brak 13 głosów – za ). 
 
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 13 lutego do 12 marca 2013 r. 
4. Informacja pt.: „Ochrona przeciwpożarowa i zagrożenia pożarowe występujące w 2012 roku na terenie 

miasta Legnicy i powiatu Legnickiego” - (druk – XXX/1 ). 
5. Ocena stanu sanitarnego miasta Legnicy za rok 2012 ( druk – XXX/2 ). 
6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za rok 2012 – ( druk – XXX/3 ) 
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Legnicy w 2012 r. ( druk – XXX/4 ). 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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1) wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. 
2) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Legnica w 2013 r. – ( druk – 1/XXX ), 
3) regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Legnicy – (druk – 2/XXX ), 
4) obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy – ( druk – 3/XXX ), 
5) nadania statutu Legnickiemu Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy – ( druk – 4/XXX ), 
6) nadania statutu Galerii Sztuki w Legnicy – ( druk – 5/XXX ), 
7) ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów, dla których Gmina Legnica jest organem prowadzącym 

i określenia granic ich obwodów oraz zmiany niektórych uchwał – ( druk – 6/XXX ), 
8) ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Legnica – ( druk – 7/XXX ), 
9) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Legnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków – ( druk – 8/XXX ), 

10) obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Legnickiej 
Bibliotece Publicznej w Legnicy – ( druk – 9/XXX ), 

11) wystąpienia gminy Legnica ze Spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o. o. we Wrocławiu             
– ( druk – 10/XXX ),  

12) zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Miejskiej Lubin                          
– ( druk -11/XXX),  

13) zgody na zmianę obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – ( druk – 12/XXX ), 
14) określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2013 przez Miasto Legnica – ( druk – 13/XXX ), 

15) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Legnicy – Kolonii Piątnica – ( druk – 14/XXX ),  

16) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej                 
– ( druk – 15/XXX ), 

17) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – ( druk -16/XXX ), 
18) zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 – ( druk – 17/XXX ), 
19) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Legnicy” w roku 2013 – ( druk – 18/XXX ), 
20) przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2013 – ( druk – 19/XXX ), 
21) przyznania odznaki „Zasłużony dla Legnicy” w roku 2013 – ( druk – 20/XXX ). 

9. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
10. Komunikaty i sprawy różne. 
 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 29/13 sesji z dnia 25 lutego 2013 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 29/13 sesji z dnia 25 lutego 2013 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 13 lutego do 12 marca 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 13 lutego do 12 marca 
2013 r. do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Informacja pt.: „Ochrona przeciwpożarowa i zagrożenia pożarowe występujące w 2012 roku 
na terenie miasta Legnicy i powiatu Legnickiego  – ( druk – XXX/1 ). 
 
Informację otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny, Edukacji, Kultury i Sportu przyjęły do akceptującej wiadomości informację. Komisja Rewizyjna 
zapoznała się z informacją. Komisja Gospodarki przyjęła informację. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowała informację.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Informację pt.: „Ochrona przeciwpożarowa i zagrożenia pożarowe występujące w 2012 
roku na terenie miasta Legnicy i powiatu Legnickiego - do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad. pkt 5. Ocena stanu sanitarnego miasta Legnicy za rok 2012 ( druk – XXX/2 ). 
 

Ocenę otrzymali wszyscy radni. 
 

Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny, Edukacji, Kultury i Sportu przyjęły do akceptującej wiadomości ocenę. Komisja Rewizyjna 
zapoznała się z oceną. Komisja Gospodarki przyjęła ocenę. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowała ocenę. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Oceny...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Ocenę stanu sanitarnego miasta Legnicy za rok 2012 - do akceptującej wiadomości. 
Ocena stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. pkt 6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za rok 2012                
– ( druk – XXX/3 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny, Edukacji, Kultury i Sportu przyjęły do akceptującej wiadomości sprawozdanie. Komisje Rewizyjna, 
Gospodarki zapoznały się ze sprawozdaniem. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „ Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za rok 2012 – 
do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Ad. pkt 7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Legnicy w 2011 r. – ( druk – XXX/4 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny nie omawiały sprawozdania. Komisje Edukacji, Kultury i Sportu, Budżetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowały sprawozdanie. Komisje Rewizyjna, Gospodarki zapoznały się ze sprawozdaniem. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „ Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Legnicy w 2012 r. – do akceptującej 
wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Ad. pkt 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 8. 1) Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Przewodniczący poinformował, że Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych pan Jan Kurowski wystąpił 
z wnioskiem w sprawie wyboru pana Sławomira Skowrońskiego na funkcję wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Legnicy. Zapytał radnego Skowrońskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie na 
wiceprzewodniczącego Rady 
 
Radny Sławomir Skowroński wyraził zgodę. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania 
tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety Drążkiewicz – Kierzkowskiej, 
Radna Ewa Szymańska zgłosiła radną Annę Płucieniczak, 
Radny Paweł Frost zgłosił radnego Piotra Żabickiego. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący odczytał listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i postawił pod głosowanie wybór członków 
Komisji Skrutacyjnej. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada jednogłośnie, 20 głosami za, powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 
1. Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska. 
2. Anna Pucieniczak. 
3. Piotr Żabicki. 
 
Przewodniczący ogłosił krótką przerwę do czasu ukonstytuowania się i przygotowania przez Komisję kart do 
głosowania. 
 
Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska przedstawiła zasady tajnego 
głosowania: cytat „Radni otrzymają karty do głosowana na wiceprzewodniczącego 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.  
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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, że Rada nie wybrała radnego Sławomira Skowrońskiego na 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy – stosunkiem głosów za – 10, przeciwne 13. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zaklejonej kopercie stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2013 r. – ( druk – 1/XXX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXX/311/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2013 r. - stosunkiem 
głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. pkt 8. 3) Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców na 
terenie miasta Legnicy – (druk–2/XXX ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 marca 2013 oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni.  
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Gospodarki negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja 
Budżetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. 
 
Dyskusja, uwagi radnych.  
 
Radna Ewa Szymańska wyraziła niezadowolenie z faktu przedłożenia w dniu sesji autopoprawki do projektu 
uchwały. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy Jadwiga Zienkiewicza poinformowała, że cytat: „w przedłożonej 
autopoprawce nie mamy sześciu załączników, tylko mamy cztery. Ponieważ zgodnie z wnioskiem z komisji nie 
dublujemy regulaminu na każdy zieleniec z osobna, tylko robimy jeden załącznik dotyczący zieleńców i ten 
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załącznik w porównaniu z poprzednim różnie się tym, że tak jak w każdym regulaminie każdy obiekt terenu 
zielonego wpisujemy preambułę, czyli wstęp, że zieleńce są ozdobą miasta, miejscem wypoczynku i podlegają 
ochronie w celu zachowania funkcji oraz zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników, ustala się następujące 
zasady korzystania z zieleńców i tu są wymienione zasady. Koniec cytatu.    
 
Radna Ewa Szymańska - cytat: „w regulaminie są przedstawione wizualne tabliczki dotyczące niektórych 
zakazach. Czy w regulaminie będą umieszczone tabliczki informujące o zakazie łowienia ryb, czy tylko będzie 
tablica, że zabrania się łowienia, dlatego, że nie przedstawiono tego.”. Koniec cytatu. 
 
Zastępca Prezydenta Jadwiga Zienkiewicza – wyjaśniła, że cytat; „ przy „Kozim Stawie” była ustawiana 
tabliczka, że jest zakaz. Jednak nie była ona elementem prawa miejscowego. Dopiero uchwała Rady Miejskiej 
daje służbom porządkowym możliwość egzekwowania tego zakazu. Przedstawiony regulamin z tymi znakami 
graficznymi dotyczy tylko tych zakazów, które państwo mają tutaj wydrukowane. Innych znaków graficznych w 
tym załączniku do uchwały nie będzie.”. Koniec cytatu. 
 
Radny Paweł Frost zapytał, jak w regulaminie parku mamy rozumieć definicję słowa „impreza”. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski poinformował, że cytat: „jeżeli będzie to impreza, która będzie 
się wiązała np. z nagłośnieniem z wyznaczeniem miejsca gdzie będzie się odbywać. Będziecie chcieli np. 
alkohol sprzedawać, prowadzić działalność gospodarczą, wówczas trzeba przyjść i uzgodnić to 
z administratorem parku tak aby ta impreza odbyła się pod kontrolą w sensie przestrzennym, że to powinno 
się odbyć w takim a nie innym miejscu.” . Koniec cytatu. 
 
Radny Lesław Rozbaczyło zapytał, czy będą wyznaczone trasy rowerowe na terenie parku. 
 
Prezydent – poinformowali, że trasy rowerowe w parku były i będą wyznaczone. Dodatkowo wprowadzamy 
kolejne trasy, które będą realizowane. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXX/312/13 w sprawie regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców 
na terenie miasta Legnicy - wraz z autopoprawką – stosunkiem głosów: za – 16, przeciwne – 3, 
wstrzymujące – 4. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 4) Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy – ( druk – 3/XXX ). 
 
Projekt obwieszczenia otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła obwieszczenie Nr 4/2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 24, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Obwieszczenie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Ad. pkt 8. 5) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Legnickiemu Centrum Kultury im. Henryka 
Karlińskiego w Legnicy – ( druk – 4/XXX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXX/313/13 w sprawie nadania statutu Legnickiemu Centrum Kultury im. 
Henryka Karlińskiego w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Obwieszczenie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 6) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki w Legnicy - ( druk – 5/XXX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXX/314/13 w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki w Legnicy – stosunkiem 
głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów, dla których 
Gmina Legnica jest organem prowadzącym i określenia granic ich obwodów oraz zmiany niektórych 
uchwał – ( druk – 6/XXX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.  
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXX/315/13 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów, dla 
których Gmina Legnica jest organem prowadzącym i określenia granic ich obwodów oraz zmiany 
niektórych uchwał – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 8) Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnica – ( druk – 7/XXX ). 
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Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę nr XXX/316/13 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnica - stosunkiem głosów: 
za – 22, przeciwne – 1, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 9) Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 
oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków – (druk– 8/XXX ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 marca 2013 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała, czym się różni autopoprawka od wersji pierwotnej projektu uchwały. 
 
Zastępca Prezydenta Jadwiga Zienkiewicza wyjaśniła, że w autopoprawce w załączniku do projektu uchwały 
zostały wykreślone przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie prywatnym będących własnością 
Auchan oraz zostały zweryfikowane numery przystanków. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXX/317/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 
oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków - stosunkiem głosów: za – 23, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 10) Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 
nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy – ( druk – 9/XXX ). 
 
Projekt obwieszczenia otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
obwieszczenia. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt obwieszczenia. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący postawił pod glosowanie projekt obwieszczenia. 
 
Rada podjęła obwieszczenie Nr 5/2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 
nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy - stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Obwieszczenie stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 11) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia gminy Legnica ze Spółki Dolnośląski Fundusz 
Gospodarczy sp. z o. o. we Wrocławiu – ( druk – 10/XXX ).  
 
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 glosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXX/318/13 w sprawie wystąpienia gminy Legnica ze Spółki Dolnośląski 
Fundusz Gospodarczy sp. z o. o. we Wrocławiu - stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 12) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy 
Miejskiej Lubin – ( druk -11/XXX ). 
 
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 XXX/319/13 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla gminy Miejskiej Lubin - stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 13) Projekt uchwały w sprawie zgody na zmianę obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej – ( druk – 12/XXX). 
 
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. 
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Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXX/320/13 w sprawie zgody na zmianę obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej - stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 14) Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013 przez Miasto Legnica – ( druk – 13/XXX). 
 
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 XXX/321/13 w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013 przez Miasto Legnica – 
stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 15) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – Kolonii Piątnica – ( druk – 14/XXX ). 
 
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 XXX/322/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy–Kolonii Piątnica - stosunkiem głosów: za – 24, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 16) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 
15 lat w drodze bezprzetargowej – ( druk – 15/XXX ). 
 
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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Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXX/323/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej - stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 17) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy ( druk – 16/XXX ). 
 
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. 
 
Radna Ewa Szymańska – zaproponowała aby w tym punkcie omówić razem projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Radna Ewa Szymańska - zapytała, czytaj: „ ile z zapisanej w rozdziale 852 kwoty 395 tys. zł wzrostu środków 
na wynagrodzenia w pomocy społecznej otrzymają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.”. 
Koniec cytatu. 
 
Prezydenta poinformował, że cytat: „wszystkie środki, które będą przekazane do jednostek zostają postawione 
do dyspozycji dyrektorów tych jednostek i od nich zależy jak rozdysponują te środki indywidualnie.”. Koniec 
cytatu. 
 
Radna Ewa Szymańska – zapytała ile z tej kwoty otrzyma sam MOPS. 
 
Prezydent – wyjaśnił, że cytat: „MOPS w naszym przypadku jest jednostką scalającą wiele podmiotów 
działających na obszarze miasta, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i nie tylko z zakresu 
pomocy społecznej. Są to żłobki, domy pomocy społecznej, jest też dom samotnej matki wraz z noclegownią 
i pracownicy przy ul. Chojnowskiej i Poselskiej. Cała jednostka i pan dyrektor w tym zakresie podejmuje 
decyzje indywidualne w stosunku do pracowników.”. Koniec cytatu.  
 
Radna Ewa Szymańska – wyraziła niezadowolenie z otrzymanej odpowiedz i zapytała, cytat: „czy w rozdziale 
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 148 tys. 481 zł. dotyczy wynagrodzeń miejskiego ośrodka pomocy 
społecznej.”. Koniec cytatu. 
 
Skarbnik Miasta Legnicy Grażyna Nikodem poinformowała, że cytat: „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma 
szereg podległych sobie placówek i o tych placówkach razem wziętych mówimy MOPS i to wszyscy doskonale 
wiecie, że MOPS nie jest sklasyfikowany tylko i wyłącznie w rozdziale 85219, który na gruncie klasyfikacji 
budżetowej jest oznaczany nazwą ośrodki pomocy społecznej. To są inne również rozdziały w dziale 852 
pomoc społeczna jak również w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. To nie jest 85219 
rozdział, to nie jest w całości MOPS i o tym państwo doskonale wszyscy wiecie, bo jak jest uchwalany budżet 
miasta, jak jest pokazana informacja półroczna o przebiegu wykonania budżetu, czy sprawozdanie roczne 
z wykonania budżetu. Piszemy, że to jest w strukturze MOPS i jakie są to jednostki. MOPS ulokowany jest 
w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 852 i 853.”. Koniec cytatu.  
 Więcej uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXX/324/13 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 0, wstrzymujące – 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 18) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 – ( druk –17/XXX ). 
 
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 XXX/325/13 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 – 
stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 19) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Legnicy” 
w roku 2013 - ( druk – 18/XXX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Radny Jan Kurowski Przewodniczący Komisji Kapituły i Statutu poinformował, że 13 marca 2013 r. Komisja 
podjęła decyzję o rekomendacji pana Czesława Kozaka do tytułu Honorowy Obywatel Miasta Legnicy. 
Ponadto Komisja rekomenduje Towarzystwo Przyjaciół Dziecka w Legnicy do Nagrody Miasta Legnicy oraz 
rekomenduje przyznanie odznaki Zasłużony dla Legnicy dla 5 osób. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXX/326/13 w sprawie nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta 
Legnicy” w roku 2013 - stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 20 ) Projekt uchwały w sprawie przyznanie Nagrody Miasta Legnicy w roku 2013 r.                     
– (druk – 19/XXX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rad podjęła uchwałę Nr XXX/327/13 w sprawie przyznania „ Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2013 – 
stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. 21) Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Legnicy” w roku 2013.              
– ( druk – 20/XXX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXX?328/13 w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Legnicy” 
w roku 2013- stosunkiem głosów - za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 9. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radny Piotr Żabicki odczytał i złożył interpelację w sprawie przeprowadzenia remontu nawierzchni ulicy 
Pomorskiej. 
 
Radna Ewa Szymańska – zapytała, co będzie jeżeli ktoś nie złoży deklaracji na wywóz śmieci. 
 
Zastępca Prezydenta Jadwiga Zienkiewicz – osoby, które nie złożą deklaracji będą odpowiadały zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawowymi. 
 
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 10. Komunikaty i sprawy różne. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 11 marca 2013 r. przyjęła wniosek 
Komisji Gospodarki dot. przeprowadzenia kontroli w zakresie celowości wydawania pisma Legnica.eu, 
sposobu realizacji (kto/czym się zajmuje przy redagowaniu) oraz kosztów jakie generuje (poszczególne 
pozycje kosztów) i zwraca się do Rady o zlecenie przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.  
Wniosek stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Radna Ewa Czeszejko – Sochacka zgłosiła sprzeciw. 
 
Przewodniczący odczytał i postawił pod głosowanie wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie celowości 
wydawania pisma Legnica.eu, sposobu realizacji (kto/czym się zajmuje przy redagowaniu) oraz kosztów jakie 
generuje (poszczególne pozycje kosztów) i zwraca się do Rady o zlecenie przeprowadzenia kontroli w tym 
zakresie. 
Rada nie przyjęła wnioski stosunkiem głosów: za – 4, przeciwne – 14, wstrzymujące -5. 
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Przewodniczący przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych i PIT-ów do 30 kwietnia br. 
zaznaczył, ze druki znajdują się w przegródkach radnych. 
 
Prezydent podziękował za podjęcie przez Radę uchwał i złożył życzenia z okazji zbilżających się Świąt 
Wielkanocnych. 
 
Przewodniczący złożył życzenia świąteczne. 
 
Więcej uwag nie zgłoszona. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął 30 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 03.04.2013 r. 

 
PRZEWODNICZĄCY  RADY 

 
 

JAN  SZYNALSKI 
 


