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Protokół Nr XXXI/13 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. w godz. 1000 do 1210 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 22 radnych. W trakcie sesji przybyli radni Ewa Szymańska, Ryszard 
Kępa, Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska. 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: 
• Pana Ryszarda Kępę. 
• Pana Krzysztofa Ślufcika. 
 
Przewodniczący Rady Jan Szynalski poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 18 kwietnia 
2013 r. wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
1. przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020 – ( druk – 5/XXXI ). 

Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 10. 6) porządku obrad, 
2. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłaty za zajęcie pasa drogowego – ( druk - 6/XXXI ). Zaproponował rozpatrzenie projektu obwieszczenia 
w pkt 10. 7) porządku obrad, 

3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na 
terenie miasta Legnicy w 2013 roku – ( druk – 7/XXXI ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały 
w pkt 10. 8) porządku obrad. 
 

Poinformował, że w dniu 19 kwietnia br. Prezydent pismem z dnia 18 kwietnia 2013 r. wystąpił z wnioskiem 
o prowadzenie do porządku obrad projektów uchwały w sprawie: 
1.  zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – ( druk - 8/XXXI ). 

Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt10. 9) porządku obrad. 
2. zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 – ( druk – 9/XXXI ). Zaproponował rozpatrzenie projektu 

uchwały w pkt 10. 10) porządku obrad. 
 
Ponadto poinformował, że Prezydent pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r. wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie 
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat 
w drodze bezprzetargowej – ( druk – 10/XXXI ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 10. 11) 
porządku obrad. 

 
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący zaproponował sprawdzenie urządzenia do głosowania. 
Stwierdzono prawidłowość działania urządzenia. 
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Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej –                      
( druk – 10/XXXI ) i rozpatrzeniu go w pkt 10. 11) porządku obrad porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za - 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
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 marca do 16 kwietnia 2013 r.  
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2012 roku - (druk – XXXI/1 ). 
5. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy z efektów pracy w 2012 r. oraz 

zestawienie potrzeb w zakresie pieczy zastępczej - ( druk – XXXI2 ). 
6. Informację o realizacji uchwał oraz wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji 2010-2014, 

podjętych w 2012 r. ( druk – XXXI/3 ). 
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012”   – ( druk – XXXI/4 ). 
8. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w strategii rozwoju miasta Legnicy na lata 2004-2014 

za rok 2012 – ( druk XXXI/5 ). 
9. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Legnicy za 2012 rok – ( druk XXXI/6 ). 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy, 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki                         
– ( druk – 1/XXXI ), 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów – ( druk – 2/XXXI ), 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – (druk – 3/XXXI ), 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy 
– ( druk – 4/XXXI ), 

6) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020 – (druk–5/XXXI ),  
7) obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego – ( druk - 6/XXXI ), 
8) zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających 

na terenie miasta Legnicy w 2013 roku – ( druk – 7/XXXI ), 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – ( druk - 8/XXXI ), 
10) zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 – ( druk – 9/XXXI ), 
11) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej –                            

( druk – 10/XXXI ). 
11. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
12. Komunikaty i sprawy różne. 
 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 30/13 sesji z dnia 25 marca 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 30/13 sesji z dnia 25 marca 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 5 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy w okresie od 13 marca do 
16 kwietnia 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 marca do 16 kwietnia 
2013 r. do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2012 roku - (druk – XXXI/1 ). 
 
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. 
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Rada przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2012 roku - do 
akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy z efektów pracy w 2012 r. 
oraz zestawienie potrzeb w zakresie pieczy zastępczej - ( druk – XXXI2 ). 
 
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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy z efektów pracy w 
2012 r. oraz zestawienie potrzeb w zakresie pieczy zastępczej - do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. Informacja o realizacji uchwał oraz wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji 2010-
2014, podjętych w 2012 r. ( druk – XXXI/3 ). 
 
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. Komisje: Rewizyjna, 
Gospodarki zapoznały się z informacją. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała informację. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...”  do wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Informację o realizacji uchwał oraz wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji 
2010-2014, podjętych w 2012 r - do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012” 
– ( druk – XXXI/4 ). 
 
Sprawozdanie wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 kwietnia 2013 r. otrzymali wszyscy 
radni. 
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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. 
 
Dyskusja, uwagi radnych.  
 
Radna Ewa Szymańska zapytała, cytat: „jakim kluczem kierowano się przy wynajmie lokali użytkowych dla 
organizacji pożytku publicznego, ponieważ w informacji przy stawkach czynszu podaje się jako podstawę raz 
umowę najmu, a w innym przypadku umowę użyczenia.”. Koniec cytatu. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz – poinformowała, że cytat: „umowy są zawsze 
negocjowane z danym stowarzyszeniem, bo one nie przystępują do przetargu. Te organizacje są zwolnione z 
przetargów i każda umowa jest indywidualnie negocjowana.”. Koniec cytatu. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski w uzupełnieniu wypowiedzi dodał, że cytat: „jak wszyscy 
wiedzą organizacje pozarządowe mają bezpłatny dostęp do pomieszczeń na ulicy Jordana, ale oczywiście nie 
wszystkim to wystarcza, w związku z tym chcą mieć swoje pomieszczenia do dyspozycji. W związku z tym w 
każdym przypadku tego rodzaju kwestie są ustalane na poziomie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej i brane 
są pod uwagę względy społeczne, finansowe i możliwości podmiotu, którego to dotyczy. Bywa tak, że rodzaj 
działalności prowadzonej przez stowarzyszenie w żadnym stopniu nie daje możliwości udzielenia wsparcia 
bądź tą możliwość daje. Właśnie w taki sposób, że dostosowują do np. działalności, która nie jest dochodową, 
lub prowadzona jest na rzecz osób niepełnosprawnych… . Tak jak np. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
otrzymało lokal, który był zniszczony.  Żeby rozpocząć tam działalność dostało w użyczenie lokal, ponieważ 
musiało dokonać olbrzymich nakładów finansowych, oczywiście przy wsparciu również podmiotów 
gospodarczych działających na terenie Legnicy. Nie mniej jednak to jest jednym z elementów, który o tym 
decyduje. Również za każdym razem decydują też o tym przesłanki ekonomiczne, które wiążą się z majątkiem 
zarządzanym przez ZGM, ale jest tutaj także widziana rola społeczna organizacji pozarządowych. Każda 
umowa jest uzgadniana ze stronami.”. Koniec cytatu.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „ Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012” 
– do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w strategii rozwoju miasta Legnicy na lata 2004-
2014 za rok 2012 – ( druk XXXI/5 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała sprawozdanie. 
Komisje 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. 
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Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „ Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w strategii rozwoju miasta Legnicy na lata 
2004-2014 za rok 2012  – do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 9. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Legnicy za 2012 rok – ( druk XXXI/6 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały sprawozdania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „ Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Legnicy za 2012 rok – do akceptującej 
wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 10. 1) Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Przewodniczący poinformował, że Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych pan Sławomir Skowroński 
wystąpił z wnioskiem w sprawie wyboru pana Jana Kurowskiego na funkcję wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Legnicy. 
 
Radny Jan Kurowski 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 Paweł Frost zgłosił radnego Piotra Żabickiego. 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety Drążkiewicz – Kierzkowskiej. 
Radny Włodzimierz Tulejko zgłosił radną Grażynę Pichlę. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
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Przewodniczący odczytał listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i postawił pod głosowanie wybór członków 
Komisji Skrutacyjnej. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada jednogłośnie, 21 głosami za, powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 
1. Piotr Żabicki. 
2. Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska. 
3. Grażyna Pichla. 
 
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.  
 
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 Jana Kurowskiego na 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy – stosunkiem głosów za – 4,  przeciwne 15. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zaklejonej kopercie stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. 2) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty 
za pojemniki – ( druk – 1/XXXI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.  
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Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/329/13 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia 
stawki opłaty za pojemniki - stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 3, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. 3) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – ( druk – 2/XXXI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/330/13 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 3, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. 4) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – (druk – 3/XXXI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/331/13 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stosunkiem 
głosów: za – 21, przeciwne – 3, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. 5) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy - ( druk – 4/XXXI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/332/13 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy – stosunkiem głosów: za – 12, przeciwne – 9, wstrzymujące – 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. 6) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta 
Legnicy na lata 2015 – 2020 – ( druk – 5/XXXI ). 
 
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 XXXI/333/13 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju 
Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020 – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. 7) Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego – ( druk - 6/XXXI ). 
 
Projekt obwieszczenia otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt 
obwieszczenia. Pozostałe komisje nie omawiały projektu obwieszczenia. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt obwieszczenia. 
 
Rada podjęła obwieszczenie Nr 6/2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne– 0, 
wstrzymujące – 1. 
Obwieszczenie stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 10. 8) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2013 roku – ( druk – 7/XXXI ). 
 
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. 
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Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/334/13 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2013 roku - stosunkiem 
głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
 
Ad. pkt 10. 9) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy ( druk – 8/XXXI ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 kwietnia 2013 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę wraz z II wersją projektu uchwały. 
 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/335/13 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za – 19, przeciwne – 0, wstrzymujące – 4. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt10. 10) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013  – ( druk – 9/XXXI). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 kwietnia 2013 r. otrzymali 
wszyscy radni. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/336/13 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wraz 
z autopoprawką – stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 0, wstrzymujące -4. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad. pkt10. 11) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat 
w drodze bezprzetargowej – ( druk – 10/XXXI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
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Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Radna Ewa Szymańska poprosiła o przybliżenie projektu uchwały. 
 
Prezydent – przedstawił zasadność podjęcia uchwały. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
 Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/337/13 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na 
okres 5 lat w drodze bezprzetargowej – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 11. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radna Ewa Szymańska w imieniu osób reprezentujących środowiska katolickie wyraziła sprzeciw 
organizowanemu w dniu 11 maja br. koncertowi przez Legnickie Centrum Kultury, w którym ma wystąpić 
zespół propagujący „satanizm”. 
 
Prezydent – poinformował, że Legnickie Centrum Kultury odwołało koncert. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
 
Ad. pkt 12. Komunikaty i sprawy różne. 
 
Przewodniczący poinformował, że Klub Radnych Niezależnych pismem z dnia 5 kwietnia 2013 r. 
poinformował, że Przewodniczącym klubu Radnych Niezależnych został Sławomir Skowroński.   
 
Przypominał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych i PIT- ów do 30 kwietnia br. 
 
Poinformował, że zmieniła się godzina Mszy Św. w intencji Ojczyzny w dniu 3 maja. Msza odbędzie się 
o godzinie 1300 a nie jak było w zaproszeniach o 1200. 
 
Poprosił radnych o zgłaszanie się do pocztu sztandarowego na 3 maja. 
 
Radna Anna Plucieniczak, radny Piotr Zabicki, Jan Szynalski zgłosili się do pocztu sztandarowego. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął 31 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 09.05.2013 r. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
JAN SZYNALSKI 


