
  
BR. 0002.1.34. 2013. IV 

Protokół Nr XXXIV/13 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 24 czerwca 2013 r. w godz. 1000 do 1245 
 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony radny Włodzimierz 
Tulejko. Jest kworum i Rada może podejmować prawomocne decyzje. Lista obecności stanowi zał. nr 1 
do protokołu. 
 

Przewodniczący powitał: 

• Posła na Sejm RP pana Roberta Kropiwnickiego, 

• Prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego, 

• zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal,  
• 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 Krzysztofa Dybka. 
• Pana Ryszarda Kępę. 
• Pana Krzysztofa Ślufcika. 
 
Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 14 czerwca 2013 r. wystąpił 
z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
1. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kunice – ( druk – 6/XXXIV ). Zaproponował rozpatrzenie projektu 

uchwały w pkt 6. 6) porządku obrad, 
2. zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – ( druk 7/XXXIV ). 

Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 7) porządku obrad, 
3. zmiany budżetu miasta Legnicy za rok 2013 – ( druk – 8/XXXIV ). Zaproponował rozpatrzenie projektu 

uchwały w pkt 6. 8) porządku obrad.  
 

Ponadto poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 19 czerwca 2013 r. wystąpił z wnioskiem 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 
‘Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 
2013-2015” Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy – ( druk – 9/XXXIV ). 
Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 9) 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 uchwalenia ‘Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015” Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji SA w Legnicy – ( druk – 9/XXXIV ) i rozpatrzeniu go w pkt 6. 9) porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za - 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
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Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
 
Porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołów z sesji. 
2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy w okresie od 15 maja do 11 czerwca 2013 r.  
4. Informacja z realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta 

Legnicy na lata 2009-2013” w 2012 roku  - ( druk – XXXIV/1 ). 
5. „Strategia Rozwoju Kultury w Legnicy w latach 2007-2013 (2020)”.Informacja o realizacji w 2012 roku  – 

(druk-XXXIV/2). 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska 
kierownicze, zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 
zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego – ( druk – 1/XXXIV ), 

2) przyjęcia projektu statutu Muzeum Miedzi w Legnicy – ( druk – 2/XXXIV ), 
3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Województwem 

Dolnośląskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na 
terenie Miasta Legnica Dolnośląskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Legnicy – ( druk - 3/XXXIV ), 

4) przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy – ( druk – 4/XXXIV ), 
5) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki                      
– ( druk – 5/XXXIV ), 

6) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kunice – ( druk – 6/XXXIV ), 
7) zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – ( druk 7/XXXIV ), 
8) zmiany budżetu miasta Legnicy za rok 2013 – ( druk – 8/XXXIV ), 
9) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia ‘Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 20130215” Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy – ( druk – 9/XXXIV ). 

7. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
8. Komunikaty i sprawy różne. 
 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 32/13 sesji z dnia 27 maja 2013 r. i protokół Nr 33/13 
z uroczystej sesji z dnia 3 czerwca 2013 r. znajdują się do wglądu w Biurze Rady od dnia podpisania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołów do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono 
 
 
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokół Nr 32/13 sesji z dnia 27 maja 2013 r. i protokół 
Nr 33/13 z uroczystej sesji z dnia 3 czerwca 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 15 maja do 11 czerwca 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 15 maj do 11 czerwca 
2013 r. do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Informacja z realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
miasta Legnicy na lata 2009-2013” w 2012 roku - ( druk – XXXIV/1 ). 
 
Informację otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej przyjęła do wiadomości 
informację. Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny przyjęła do akceptującej wiadomości informację. Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała informację. Komisje Rewizyjna, Gospodarki, Budżetu 
i Finansów zapoznały się z informacją. 

 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...”  do wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
 
Rada przyjęła Informację z realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem miasta Legnicy na lata 2009-2013” w 2012 roku - do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.   
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Ad. pkt 5. Strategia rozwoju kultury w Legnicy w latach 2007-2013 (2020 )”. Informacja o realizacji 
w 2012 roku – ( druk – XXXIV/2 ). 
 
Strategię otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Budżetu i Finansów, 
Gospodarki przyjęły do wiadomości informację. Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny przyjęła do 
akceptującej wiadomości informację. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała informację. 
Komisja Rewizyjna, zapoznała się z informacją. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Strategii...”  do wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Strategię rozwoju kultury w Legnicy w latach 2007-2013 (2020 )”. Informacja o realizacji 
w 2012 roku - do akceptującej wiadomości. 
Strategia stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 6. 1) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć 
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do 
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego – ( druk – 1/XXXIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXIV/351/13 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, zwalniania ich od obowiązku 
realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – stosunkiem głosów: za – 24,                  
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. pkt 6. 2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Miedzi w Legnicy                        
– ( druk – 2/XXXIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radna Ewa Szymańska - zapytała, czy do tej pory Muzeum Miedzi nie miało możliwości prowadzenia 
działalności gospodarczej, ponieważ w uzasadnieniu do projektu uchwały zapisano, że w statucie określono 
również możliwość prowadzenia przez muzeum dodatkowej działalności, w tym gospodarczej, w dziedzinach 
zbieżnych z jego działalnością podstawową i przeznaczanie środków uzyskanych tą drogą na cele statutowe. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy Dorota Purgal – poinformowała, że muzeum miało możliwość 
prowadzenia działalności gospodarczej, jednak obecne prawo wymaga uzgadniania wszystkich zmian 
statutowych z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. W związku z powyższym stosowny zapis 
umieszczono w statucie. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXIV/352/13 w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Miedzi w Legnicy 
– stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem 
Legnica a Województwem Dolnośląskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego na terenie Miasta Legnica Dolnośląskiego Samorządowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy – ( druk - 3/XXXIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny negatywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXIV/353/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Miastem Legnica a Województwem Dolnośląskim dotyczącego założenia i prowadzenia 
przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na terenie Miasta Legnica Dolnośląskiego 
Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy – stosunkiem głosów: 
za – 16, przeciwne – 0, wstrzymujące – 8. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 
miasta Legnicy – ( druk – 4/XXXIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
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Przewodniczący ogłosił przerwę w celu przygotowania wizualnej prezentacja Programu ochrony środowiska 
przed hałasem dla miasta Legnicy. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił wniosek o nie przeprowadzanie przerwy na wizualną prezentację Programu 
ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy, ponieważ program ten był prezentowany na 
wszystkich posiedzeniach komisji Rady. 
 
Radna Ewa Szymańska zgłosiła wniosek przeciwny. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek radnego Wojciecha Cichonia o nie przeprowadzanie 
prezentacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 13, przeciwne – 9, wstrzymujące – 1. 
 
Przewodniczący poinformował, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXIV/354/13 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed 
hałasem dla miasta Legnicy – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 5) 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 – 5/XXXIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały. Komisja 
Gospodarki przyjęła do wiadomości projekt uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały.  
 
Radny Paweł Frost – w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej wnioskodawców projektu uchwały 
zmieniającego uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki, przedstawił 
uzasadnienie do projektu uchwały proponującego obniżenie stawki za odbiór odpadów komunalnych, 
wskazując zasadność jej podjęcia. 
 
Radna Ewa Szymańska – w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość poinformowała, że proponowane 
zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są do przyjęcia, w związku z tym Klub 
Radnych PiS będzie głosował, za przyjęciem projektu uchwały. 
 
Radny Wojciech Cichoń - w imieniu Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Krzakowskigo 
poinformował, że cytat: „oświadczam, że ja, moje koleżanki i koledzy klubowe usłyszałem, że i Klub PiS, 
Prezydent Miasta obecny na tej sali i nieobecni na tej sali legniczanie są za tym aby stawki za wywóz 
i składowanie odpadów były niższe. Ale nie dziś i nie w taki sposób w jaki został zgłoszony przez kolegów 
z Platformy Obywatelskiej. Jak wcześniej powiedziano, cała procedura dotycząca wdrożenia systemu 
i ustalenia składek w naszym mieście, odbyła się dobrze i właściwie. Powinniśmy podziękować tym, którzy 
całą procedurę przygotowali i przeprowadzili mimo ułomności ustawy, która nam troszeczkę sytuację 
przymusiła i na szczęście nie popsuła.”  Koniec cytatu. Radny zacytował wypowiedź Ministra Środowiska, 
która została przedstawiona na spotkaniu z przedstawicielami samorządów „Pan Stanisław Gawłowski  
wiceminister Ochrony Środowiska - opłata powinna być tak skalkulowana by nie tylko pokryła koszty 
funkcjonowania całego systemu, ale żeby stanowiła jednak pewną rezerwę w stosunku do osób, które płacić 
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nie będą. Rzeczywiście zwłaszcza w gminach wiejskich to może być kłopot, ci ludzi do tej pory płacili 
niewiele albo wcale. To jest kwestia dobrego zaplanowania opłaty w pierwszej części. Jak dotąd po przetargu 
okazuje się za zwyczaj, że kwotę, którą trzeba będzie płacić firmie wywozowej, jest niższa niż gminy 
planowały na obsługę systemu. Może w pierwszym |kroku, jeżeli cena będzie dużo niższa nie warto obniżać 
tej opłaty tylko poczekać, zobaczyć jak w najbliższych miesiącach będzie funkcjonował nowy system. Gdyby 
jednak okazało się, że zaplanowana kwota nie wystarczy, to gmina może zmienić uchwałę i podnieść cenę za 
odbiór odpadów.” Koniec cytatu. Na zakończenie radny poinformował, że obecny system należy wdrożyć 
i uszczelnić aby w przyszłośći dokonać stosownych poprawek w oparciu o rzeczywiste wyliczenia.  
 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała, dlaczego należy zdaniem radnego Cichonia system uszczelnić. Czy z góry 
się zakłada, że będzie on nieszczelny. 
 
 
Radny Kazimierz Hałaszyński – poinformował, że cytat: „Sojusz Lewicy Demokratycznej jest formacją, która 
zawsze jest za niższymi cenami dla obywateli, niż za wyższymi. Nie mniej jednak informuję, że bardzo 
gruntownie przeanalizowaliśmy nie tylko uchwałę przedłożoną przez kolegów z Platformy Obywatelskiej, ale 
również przeanalizowaliśmy sytuację w jakiej się w chwili obecnej znajdujemy. Funkcjonowanie systemu 
zaczyna się dopiero 1 lipca. My dzisiaj nie możemy powiedzieć, jak ten system funkcjonował będzie. 
Jak powiedział radny Paweł Frost, życie zweryfikowało poprzednią uchwałę. Jednak wydaje mi się, że 
poprzednia pierwsza ustawa po pół roku niby obowiązywania została zmodyfikowana. A więc dopiero życie 
pokaże, jeżeli będziemy mogli sprawdzić w praktyce jak system funkcjonuje. Bo jak życie pokazało teoria 
teorią, a życie również pokazuje, że  praktyka różnie wygląda. Dlatego proponuję poczekać z projektem 
obniżek stawek, za którymi to jesteśmy. Jednak należy najpierw zobaczyć jak to będzie funkcjonowało 
i podejść do tego zagadnienia pod koniec bieżącego roku.” Koniec cytatu. 
 
Radny Wojciech Cichoń - wyraził niezadowolenie ze sposobu wprowadzenia do porządku obrad projektu 
uchwały przez Przewodniczącego Rady. Zdaniem radnego cytat: „projekt uchwały został wprowadzony do 
porządku obrad niezgodnie ze statutem. Pan Przewodniczący ma na to do 60 dni, po uzyskaniu opinii od 
Prezydenta. Zanim się pojawiła opinia, nie ma opinii, a Pan już arbitralnie jednoosobowo dokonał tej 
czynności, co jest niezgodne z artykułem 42 i podpunktami naszego statutu… . Odnośnie szczelności systemu 
informuję, że dziś już wiemy, że nie spłynęło 100% deklaracji, co oznacza po kolejnych wyznaczonych 
terminach do złożenia dokumentu. Należy domniemywać, że jest potrzeba naprawdę przyjrzenia się temu 
całemu przedsięwzięciu, aby zobaczyć jak to po prostu działa.”. Koniec cytatu. 
 
 
Radny Jacek Baczyński – zaznaczył, że proponowany projekt uchwały jest dobry i powinien być przyjęty przez 
Radę.  
 
Radny Paweł Frost – poinformował, że przedłożony przez Klub Radnych Po projekt uchwały jest zasadny 
i powinien być przyjęty na dzisiejszej sesji. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Cichonia, co do 
prawidłowości wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały. Radny zaznaczył, że cytat: „Atakowanie 
przewodniczącego, że wprowadził pod obrady projekt uchwały jest nieuzasadnione z dwóch powodów. 
Po pierwsze tylko dzięki temu, że to zostało skierowane pod obrady mogło to trafić także na komisje 
problemowe i do wiadomości pana Prezydenta, żeby można było się do tego ustosunkować, po drugie w tym 
samym paragrafie na który się powołuje pan radny Cichoń jest uwzględniona możliwość skierowanie takiego 
projektu uchwały pod obrady jeśli mówi się o tym, że projekt uchwały nie posiada odpowiednich opinii, to 
można wezwać albo Prezydenta jeśli on jest wnioskodawcą albo radnych od wyrażenia opinii w każdej chwili. 
Więc jeżeli to nie zostało dopełnione to niniejszym proszę pana Prezydenta o wyrażenie tej opinii na temat 
projektu uchwały.” Koniec cytatu.   
 
Radny Krzysztof Dybek – poinformował, że cytat: „jak widać wszyscy są za obniżką stawki i jak zwykle każda 
ze stron nas zaskakuje, czy to jest lewa, czy prawa. Oczywiście szkoda, że jak zwykle u nas, że nie potrafimy 
rozmawiać ze sobą wcześniej sensownie. Dlatego mamy taką sytuację jak dzisiaj.” Koniec cytatu.   
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Radny Paweł Frost – przypomniał, że w proponowanym projekcie uchwały cytat; „myśmy policzyli nasze 
koszty dla 80 tysięcy a nie dla 100 tysięcy tak jak to było objęte przetargiem. Tak, że trudno tutaj zarzucać 
nam braku odpowiedzialności i ostrożności w liczeniu. Proponuję aby naszą debatę sprowadzić na drogę 
merytoryczną.”. Koniec cytatu. 
 
Przewodniczący – poinformował, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad cytat: 
„wprowadziłem do porządku obrad projekt uchwały, ponieważ 3 czerwca br. wpłynął wniosek Klubu Platformy 
Obywatelskiej, a 4 już został skierowany do pana prezydenta i radcy prawnego. Radca prawny po dwóch lub 
trzech dniach dał opinię, że nie ma żadnych kolizji z prawem co do uchwały. Natomiast szafowanie terminami 
pod potrzeby jakiejś uchwały jest bardzo szkodliwie. Dlatego po to jest Przewodniczący aby w miarę 
podchodził do tego realistycznie. Proszę sobie wyobrazić, że jest taki Przewodniczący, który by każdą 
uchwałę wpuszczał pod obrady po 60 dniach, to sparaliżował by pracę pana Prezydenta. Ja z państwem 
pracuję bo chcę pomagać panu prezydentowi w każdej sytuacji i każda uchwała, która wpłynie od pana 
prezydenta na tej samej sesji jeszcze ujrzy światło dzienne i będzie procedowana, bo w tym przypadku te 
wszystkie nawet dzisiaj chyba trzy uchwały nie powinny tu się znaleźć.  Moim zdaniem stwierdzenie, że 
Przewodniczący ma 60 dni a pan Prezydent 30 jest niezasadne. Uznałem, że jeżeli pan Prezydent 4 czerwca 
dostał na biurko uchwałę, był w pracy nie wiadomo mi było o żadnym urlopie. W związku z tym uznałem że 
pan Prezydent bez problemu zajmie stanowisko w tej sprawie.”. Koniec cytatu.  
 
Radny Jan Kurowski złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada nie podjęła uchwały zmieniającej 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 – 12, przeciwne – 12, wstrzymujące – 0. 
 
Prezydent – poinformowało, że cytat: „proszę państwa o współpracę, dialog na temat ustabilizowania sytuacji 
wokół stawek wywozu nieczystości stałych z terenu miasta Legnicy w oparciu o nową ustawę o gospodarce 
odpadami. Mam nadzieje, że ten okres, który teraz jest przed nami po przygotowaniu administracyjnym 
wdrożenia zapisów nowej ustawy uda nam się zrealizować w sposób jak najbardziej korzystny dla 
mieszkańców, spełniający też i oczekiwania mieszkańców. Przed nami teraz, a w zasadzie przed firmą, która 
wygrała ten przetarg jest duże wyzwanie organizacyjne. Śmiem stwierdzić, że wspólnie razem z państwem, 
jak i z zespołem pracowników Urzędu Miasta administracyjnie przygotowaliśmy tę ustawę do wdrożenia 
w oparciu o uchwałę jak najlepiej można było zrobić na podstawie obowiązującego prawa przyjętego przez 
Sejm. W związku z tym na przedsiębiorstwie, które zostało wyłonione w przetargu ciąży duży obowiązek 
sprawdzenia się organizacyjnego. Mam nadzieję że wszystkie oczekiwania zostaną zaspokojone, że w tym 
tygodniu na terenie miasta pojawią się w tych miejscach gdzie powinny się znaleźć odpowiednie pojemniku 
wystawione przez firmę, która wygrała przetarg, a jest to LPGK firma komunalna zatrudniająca legniczan. 
Zapraszam państwa do dialogu, do współpracy deklarując też po przeanalizowaniu i sprawdzeniu tego 
systemu w najbliższych miesiącach do podjęcia działań na rzecz zmiany stawki wywozu nieczystości z terenu 
miasta Legnicy i oczywiście deklarację, którą złożyłem na sesji gdy uchwalana był pierwotnie stawka przyjęta 
przez Radę, jest aktualna i w tym kierunku będziemy zmierzali… . Zapewniam państwa, że zrobimy 
to maksymalnie szybko, jak tylko będzie możliwe, bo tu bardzo ważnym partnerem w realizacji tego 
przedsięwzięcia są mieszkańcy. To również mieszkańcy będą mieli wpływ na to jak szybko będziemy mogli 
zbudować opinię czy też wypracować odnośnie tego systemu miarodajne stanowisko… . Myślę, że terminem 
optymalnym do którego powinniśmy się też  przymierzyć organizacyjnie to jest 1 kwartał przyszłego roku. 
Miesiąc lipiec będzie trudny do oszacowania. Pierwszy kwartale jaki będzie rozliczeniowy to będzie koniec 
października, a tak naprawdę ostatni kwartał czwarty daje już jakieś potwierdzenie i zamknięcie budżetu, 
zbilansowanie całego okresu i jak to wyszło w roku budżetowym przy zamkniętym budżecie. Wówczas będzie 
można to zdefiniować mam nadzieję w pierwszym kwartale przyszłego roku i taki stosowy projekt uchwały 
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przedłożyć państwu ,który będzie zakładał przy partnerskim podmiotowym podejściu do tej sprawy 
mieszkańców i obniżenie tej stawki, która dzisiaj obowiązuje. Jaki wariant przyjmiemy, ile to będzie, będzie 
to wszystko zależało od tej analizy, która będzie wynikała z wdrożenia systemu. Ale całego systemu, a nie 
tylko tego co dzisiaj było podnoszone, czyli odbiór i wywóz śmieci. To jest tylko jeden z elementów tego 
systemu a nie cały system gospodarki odpadami.”. Koniec cytatu.   
 
Przewodniczący powitał pana Michała Huzarskiego radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
Ad. pkt 6. 6) Projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kunice – ( druk – 6/XXXIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Budżetu i Finansów, Gospodarki pozytywnie zaopiniowały 
projektem uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXIV/355/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kunice – 
stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na posiedzenie komisji Budżetu i Finansów. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 

 

Ad. pkt 6. 7) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Legnicy ( druk – 7/XXXIV ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 czerwca 2013 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja 
pozytywnie zaopiniował 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 XXXIV/356/13 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za – 17, przeciwne – 0 ,wstrzymujące – 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 8) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013  – ( druk – 8/XXXIV). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 czerwca 2013 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
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Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja 
pozytywnie zaopiniował autopoprawkę wraz z II wersją projektu uchwały.  
 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała, na co będą przeznaczone zwiększone środki finansowe dla LCK w kwocie 
208.700 zł. 
 
Skarbnik Miasta Legnicy Grażyna Nikodem poinformowała, że  cytat: „jest to dotacja dla Legnickiego Centrum 
kultury na zatrudnienie w drugim półroczu pracownika i oprócz tego na imprezy które realizuje LCK,  jest to 
impreza związana z radiem Eska z tego co pamiętam.”. Koniec cytatu. 
 
Radny Lesław Rrozbaczyło – zapytał, na jakie stanowisko LCK zatrudni pracownika. 
 
Skarbnik Miasta Legnicy Grażyna Nikodem – cytat: „wniosek LCK jest na pokrycie kosztów zatrudnienia 
dodatkowego pracownika tej instytucji od 1 lipca 2013 roku w związku z rozszerzeniem zadań i działań 
skierowanych do mieszkańców Legnicy.”. Końce cytatu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXV/357/13 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 – 
stosunkiem głosów: za – 17, przeciwne – 0, wstrzymujące – 4. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 9) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia ‘Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015” Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy – ( druk – 9/XXXIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Gospodarki ,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 XXXIV/358/13 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia ‘Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015” 
Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 21, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radny Jacek Baczyński odczytał i złożył interpelacje w sprawie: 
- podania terminu uporządkowania terenu boiska między ulicami Horyzontalna, Piłsudskiego 

i Ciołkowskiego, 
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- podania terminu przedłożenia Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie opłaty za 
świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Legnica, 

- podania terminu udostępnienia w internecie filmu promującego Legnicę. 
Interpelacje stanowią załącznik nr 17-19 do protokołu. 
 
Radna Ewa Szymańska wyraził niezadowolenie z otrzymanej odpowiedź na interpelację w sprawie 
poszerzenia jezdnie ul. Astronomicznej. Zaznaczyła, że w złożonej interpelacji chodziło o poszerzenie jezdni 
a nie wyznaczenia miejsc parkingowych.  
 
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 9. Komunikaty i sprawy różne. 
 
Przewodniczący zgłosił wniosek o przeniesienie obrad sesji Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 lipca br. na dzień 
23 lipca br. w związku z okresem urlopowym. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. Wniosek przyjęto przez aklamację. 
 
Radna Ewa Szymańska poprosiła o udostępnienie radnym filmu promującego miasto Legnicę. 
 
Przewodniczący poinformował, że stosowne pismo zostanie skierowane do Prezydenta Miasta Legnicy.  
 
Przewodniczący udzielił głosu księdzu Jerzemu Ganselowi z Parafii Ewangelicko – Augsburskiej. 
 
Ksiądz Jerzy Gansel podziękował za wsparcie Rady w pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o naprawę 
zabytkowych organów w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Legnicy.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął 34 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 02.07.2013 r. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
JAN SZYNALSKI 

 
 


