
  
BR. 0002.1.39. 2013. IV 

Protokół Nr XXXVIII/13 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 28 października 2013 r. w godz. 1000 do 1115 
 
 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 23 radnych. W trakcie sesji przybył radny Ryszard Kępa. 
Jest kworum i Rada może podejmować prawomocne decyzje. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący powitał: 
• Prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego, 
• zastępcę Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz,  
• Sekretarza Miasta pana Marka Białowąsa, Skarbnika Miasta panią Grażynę Nikodem - lista stanowi 

zał. nr 2 do protokołu,  
• dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych współpracujących z Radą, 

dyrektorów przedsiębiorstw, instytucji - lista stanowi zał. nr 3 i 4 do protokołu, 
• przedstawicieli mass- mediów, 
• mieszkańców miasta. 
• wszystkich Radnych. 
 

Na wniosek Przewodniczącego Rada powołała sekretarzy obrad w składzie: 
• Pana Ryszarda Kępę. 
• Pana Krzysztofa Ślufcika. 
 
Przewodniczący Rady Jan Szynalski złożył życzenia z okazji imienin panu Tadeuszowi Krzakowskiemu 
Prezydentowi Miasta Legnicy. 
 
Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 17 października 2013 r. wystąpił 
z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad czterech projektów uchwał w sprawie: 
1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej                          

– ( druk – 9/XXXVIII ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 4. 10) porządku obrad, 
2. przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego – 

( druk – 10/XXXVIII ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 4. 11) porządku obrad, 
3. zmieniająca uchwałę 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 – 11/XXXVIII ). Zaproponował rozpatrzenie 
projektu uchwały w pkt 4. 12) porządku obrad,  

4. ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz 
ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania – ( druk – 12/XXXVIII ). 
Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 4. 13) porządku obrad. 
 

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 18 września do 15 października 2013 r.  
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wstąpienia na radnego Rady Miejskiej Legnicy. 
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2) podwyższenia wysokości wynagrodzenia i świadczeń dla rodzin zastępczych – ( druk 1/XXXVIII), 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie 

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty 
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – ( druk – 2/XXXVIII), 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy 
( druk – 3/XXXVIII ), 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 
Legnicy – ( druk – 4/XXXVIII), 

6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy Kartuzy w Legnicy – pasmo przy Kaczawie - ( druk – 5/XXXVIII ), 

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulicy Pileckiego (Piekary B) w Legnicy – ( druk – 6/XXXVIII ), 

8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 
Kartuzy w Legnicy – tereny mieszkaniowo – gospodarcze przy Kaczawie – ( druk – 7/XXXVIII ), 

9) delegowania radnego Rady Miejskiej Legnicy w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku                    
( druk – 8/XXXVIII ), 

10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej                 
– ( druk – 9/XXXVIII ), 

11) przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice zadania z zakresu lokalnego transportu 
zbiorowego – ( druk – 10/XXXVIII ), 

12) zmieniająca uchwałę 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 – 11/XXXVIII ), 

13) ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy 
oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania                       
– ( druk – 12/XXXVIII ). 

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

 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 37/13 sesji z dnia 30 września 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 37/13 sesji z dnia 30 września 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. 
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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 18 września 
do 15 października 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 18 września 
do 15 października 2013 r. do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 4. 1) Projekt uchwały w sprawie wstąpienia na radnego Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Przewodniczący poinformował, że pan Benedykt Ksiądzyna złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie 
mandatu radnego i że nie utracił prawa wybieralności.  
Oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXVIII/386/13 w sprawie wstąpienia na radnego Rady Miejskiej Legnicy  
– stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący poinformował, że przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny składa ślubowanie 
zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  
 
Ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że po odczytaniu roty radny powstaje i wypowiada słowo „ślubuję”.   
Przewodniczący poinformował, że po słowach „ślubuję” radny może dodatkowo wypowiedzieć zdanie „Tak mi 
dopomóż Bóg”. 
 
Przewodniczący odczytał rotę. 
 
( Rota. ) 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 
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Radny wypowiedział słowa „ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 
 
Przewodniczący podziękował za złożenie ślubowania i stwierdził, że pan Benedykt Ksiądzyna objął mandat 
radnego Rady Miejskiej Legnicy. 
 
 
Ad. pkt 4. 2) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia i świadczeń dla 
rodzin zastępczych – ( druk 1/XXXVIII). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXVIII/387/13 w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia 
i świadczeń dla rodzin zastępczych – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 3) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia 
w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – ( druk – 2/XXXVIII). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXVIII/388/13 zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 
umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 
lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – stosunkiem głosów:               
za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 4) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy – ( druk - 3/XXXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej negatywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pozostałe 
Komisje zapoznały się z projektem uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 



 

 

5

 

 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXVIII/389/13 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy -stosunkiem głosów: za – 13, przeciwne – 10, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 5) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego komisji 
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy – ( druk – 4/XXXVII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pozostałe Komisje zapoznały się z projektem uchwały. 
 
Ponadto Przewodniczący poinformował, że radny Benedykt Ksiądzyna wyraził chęć pracy w Komisji Budżetu 
i Finansów. Przewodniczący zgłosił wniosek w sprawie wyboru w skład Komisji Budżetu i Finansów pana 
Benedykta Ksiądzyny - § 1 pkt c otrzymuje brzmienie: „8) Benedykt Ksiądzyna”. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek w sprawie wyboru w skład Komisji Budżetu i Finansów 
pana Benedykta Ksiądzyny - § 1 pkt c otrzymuje brzmienie: „8) Benedykt Ksiądzyna”. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów; za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.   
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXVIII/390/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego 
komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy ( wraz z przyjętym wnioskiem )– stosunkiem głosów: 
za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 6) Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy – pasmo przy Kaczawie                                 
- ( druk – 5/XXXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna, Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXVIII/391/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy – pasmo przy 
Kaczawie - stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Ad. pkt 4. 7) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Pileckiego (Piekary B) 
w Legnicy – ( druk – 6/XXXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna, Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXVIII/392/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Pileckiego (Piekary B) 
w Legnicy - stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 4. 8) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy – tereny mieszkaniowo – gospodarcze 
przy Kaczawie – ( druk – 7/XXXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna, Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu. 
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała, dlaczego w projekcie uchwały uchyla się uchwałę Nr XI/100/07 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2007 r.  
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Legnicy pani 
Jadwiga Łopusiewicz – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały wyjaśniające powody uchylenia 
uchwały Nr XI/100/07.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXVIII/393/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy – tereny mieszkaniowo – gospodarcze 
przy Kaczawie – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu 
 
 

Ad. pkt 4. 9) Projekt uchwały w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej Legnicy w skład Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku – ( druk – 8/XXXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Rewizyjna, Gospodarki, Budżetu i Finansów zapoznały się 
z projektem uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
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Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił kandydaturę radnej Anny Farmas-Czerwińskiej. 
 
Radny Paweł Frost zgłosił kandydaturę radnego Benedykta Ksiądzyny. 
 
Radni wyrazili zgodę. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poinformował, że przeprowadzone zostanie głosowanie nad każdym kandydatem. Wybrany 
zostanie ten, który uzyska największą liczbę głosów „za”. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawili pod głosowanie kandydaturę radnej Anny Farmas–Czerwińskiej do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
Rada wybrała do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radną Annę Farmas–Czerwińską stosunkiem 
głosów: za – 15, przeciwne – 8, wstrzymujące – 1. 
 
Przewodniczący poinformował, że do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na okres pozostały do 
upływu kadencji poprzedniego jej członka deleguje się radną Rady Miejskiej Legnicy w osobie               
Anna Farmas- Czerwińska. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXVIII/294/13 w sprawie delegowania radego Rady Miejskiej Legnicy w 
skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - stosunkiem głosów: za – 19, przeciwne – 6, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 10) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 
30 lat w drodze bezprzetargowej – ( druk – 9/XXXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXVIII/395/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 11) Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice zadania 
z zakresu lokalnego transportu zbiorowego – ( druk – 10/XXXVIII ). 
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Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę XXXVIII/396/13 w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice 
zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
 

Ad. pkt 4. 12) Projekt uchwały zmieniający uchwałę 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 – 11/XXXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Gospodarki zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Budżetu 
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXVIII/397/13 zmieniającą uchwałę 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 – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 4. 13) Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za 
parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania – ( druk – 12/XXXVIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Gospodarki zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Budżetu 
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXVIII/398/13 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za 
parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania - stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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Przewodniczący poinformował, że radny Benedykt Ksiądzyna wystąpił z wnioskiem o wybór jego osoby 
do składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W związku z powyższym Przewodniczący zgłosił wniosek 
o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji o projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru 
składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy. Zaproponował rozpatrzenie 
projektu uchwały w pkt 4.14) porządku obrad. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji o projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Miejskiej Legnicy i rozpatrzeniu go w pkt 4. 14) porządku obrad. 
 
Rada przyjęła wniosek o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji o projekt uchwały zmieniający uchwałę 
w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy stosunkiem 
głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
 
Ad. pkt 4. 14) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXVIII/399/13 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy.- stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała cytat „dlaczego zaproszenia na sesję Rady wysyłane są grubym papierze, 
który jest drogi, ozdobny. Czy nie można tego wysyłać na zwykłym papierze, ponieważ szkoda pieniędzy”. 
Koniec cytatu. 
 
Przewodniczący wyjaśnił, cytat: „Biuro Rady posiada w dyspozycji takie firmówki... . Myślę że nie jest to jakimś 
uwłoczeniem, że jest to na porządnym papierze zrobione”. Koniec cytatu.  
 
Radny Lesław Rozbaczyło - pytanie dotyczy Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Cytat: „Jak zostaną 
przeznaczone środki, które wynikną z przeszacowania projektu lub niedoszacowania projektu. Przykładowo, 
może być taka sytuacja, że zostanie np. 100 tys. i na co zostaną przeznaczone te pieniądze, czy te środki 
finansowe wrócą do budżetu miasta, czy można je będzie przeznaczyć na następny projekt, który otrzymał 
kolejno największą liczbę punktów.”. Koniec cytatu.  
 
Prezydent poinformował, że cytat: „procedury są zdefiniowane w zarządzeniu i każdy projekt, który uzyskał 
kwalifikacje i był głosowany w danym obszarze, np. macie Państwo przykłady, że nie tylko jeden projekt jest 
realizowany i zostało na przykład 150 tys. To nikt tych pieniędzy nie przeznaczy na inne cele, tylko 
przeznaczaliśmy na kolejny projekt z danego obszaru, który mieścił się w danej kwocie”. Koniec cytatu. 
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Radny Jacek Baczyński odczytał i złożył interpelacje –zapytanie w sprawie: 

1. remontu i modernizacji Placu Słowiańskiego, 
2. zagospodarowania dworca PKS, 
3. przeprowadzenia reorganizacji godzin pracy Urzędu Miasta. 

Kopie interpelacji - zapytania stanowią załączniki od nr 22 – 24 do protokołu. 
 
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 na piśmie 
 
 
Ad. pkt 6. Komunikaty i sprawy różne. 
 
Przewodniczący poprosił radnych o zgłaszanie się do pocztu standardowego biorącego udział w mszy 
św. w intencji Ojczyzny w legnickiej katedrze. Uroczystość odbędzie się 11 listopada br. o godz. 1200. 
 
Radni Anna Płucieniczak, Jacek Baczyński zgłosili się do pocztu sztandarowego. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski zaprosił wszystkich radnych do udziału w święcie 
Niepodległości – szczegółowy program radni otrzymają do skrytek. 
 
Radna Ewa Szymańska zaproponowała rozważenie zmiany posiedzenia sesji Rady z dnia 27 grudnia br. 
na dzień 23 grudnia br. 
 
Przewodniczący poinformował, że na następnym posiedzeniu sesji rozważona zostanie sprawa ewentualnej 
zmiany terminu posiedzenia sesji. 
 
Rada minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego Tadeusza Mazowieckiego Pierwszego Premiera Rzeczypospolitej 
Polskiej po zmianach ustrojowych w czerwcu 1989 r. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął 38 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 05.11.2013 r. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
JAN SZYNALSKI 

 


