
  
BR. 0002.1.40. 2013. IV 

 
Protokół Nr XXXIX/13 

sesji Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 25 listopada 2013 r. w godz. 1000 do 1230 

 
 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 24 radnych. W trakcie sesji przybyła radna Ewa Szymańska. 
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, 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: 
• Pan Ryszard Kępa.  
• Pan Krzysztof Ślufcik. 
 

Przewodniczący poinformował, że radny Lesław Rozbaczyło pismem z dnia 14 listopada 2013 r. zgłosił 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu 
osobowego komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy - ( druk – 4/XXXIX ). 
Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący zaproponował sprawdzenie urządzenia do głosowania. 
Stwierdzono prawidłowość działania urządzenia. 
 
Przewodniczący postawił pod glosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającego 
uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy - ( druk – 4/XXXIX ).  

 
Rada zdjęła z porządku obrad projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego 
komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy - ( druk – 4/XXXIX ) - stosunkiem głosów: za – 19, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 2. 
 
Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 14 listopada 2013 r. wystąpił 
z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi 2181D 
kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej w Legnicy – ( druk – 10/XXXIX ). 
Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 10) porządku obrad. 

 
Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 15 listopada 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 – 11/XXXIX). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały proponuję rozpatrzyć w pkt 6. 11) 
porządku obrad. 
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2. zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 – ( druk – 12/XXXIX ). Zaproponował rozpatrzenie projektu 
uchwały w pkt 6. 12) porządku obrad, 

 
Ponadto Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 20 listopada 2013 r. 
wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał oraz projektu stanowiska 
Prezydenta i Rady Miejskiej Legnicy w sprawie: 
1. nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy – ( druk – 13/XXXIX ). Zaproponował rozpatrzenie 

projektu uchwały w pkt 6. 13) porządku obrad, 
2. nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy - ( druk 14/XXXIX ). Zaproponował rozpatrzenie 

projektu uchwały w pkt 6. 14) porządku obrad, 
3. nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy - ( druk 15/XXXIX ). Zaproponował rozpatrzenie 

projektu uchwały w pkt 6. 15) porządku obrad, 
4. stanowisko Prezydenta i Rady Miejskiej Legnicy w sprawie ujęcia budowy drogi ekspresowej S-3 na 

odcinku Legnica-Lubawka oraz ujęcia zadania „Budowa obwodnicy południowo-wschodniej miasta 
Legnicy w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 94” w ‘Programie Budowy Dróg Krajowych 
i Autostrad na lata 2011-2015”. Zaproponował rozpatrzenie projektu stanowiska w pkt 6.16) porządku 
obrad.   

 
1. Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy – ( druk – 13/XXXIX ) i rozpatrzeniu go 
w pkt 6. 13) porządku obrad. 

      Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
2. Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy – ( druk – 14/XXXIX ) i rozpatrzeniu go 
w pkt 6. 14) porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 

 
3. Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy – ( druk – 15/XXXIX ) i rozpatrzeniu go 
w pkt 6. 15) porządku obrad. 

      Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
4. Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

stanowiska Prezydenta i Rady Miejskiej Legnicy w sprawie ujęcia budowy drogi ekspresowej S-3 na 
odcinku Legnica-Lubawka oraz ujęcia zadania „Budowa obwodnicy południowo-wschodniej miasta 
Legnicy w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 94” w „Programie Budowy Dróg Krajowych 
i Autostrad na lata 2011-2015” i rozpatrzeniu go w pkt 6. 16) porządku obrad. 

      Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 16, przeciwne – 8, wstrzymujące – 0. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
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Porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu z sesji. 
2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 16 października 2013 r. do 12 listopada 2013 r. 
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/13, w tym o wynikach sprawdzianu 

i egzaminów – ( druk – XXXIX/1 ). 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy w sprawie analizy oświadczeń majątkowych 

radnych złożonych za 2012 r. – ( druk – XXXIX/2 ). 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik– (druk-1/XXXIX), 

2) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014” – ( druk – 2/XXXIX ), 

3) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy 
w 2014 roku – ( druk – 3/XXXIX ), 

4) delegowania radnych Rady Miejskiej Legnicy do Miejskiej Rady działalności Pożytku Publicznego 
w Legnicy II kadencji – ( druk – 5/XXXIX), 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów 
ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
sp. z o.o. w Legnicy – ( druk – 6/XXXIX ), 

6) zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic w Legnicy – ( druk – 7/XXXIX ), 
7) obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Statut Legnicy – ( druk – 8/XXXIX ), 
8) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Legnicy na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – ( druk – 9/XXXIX ), 
9)  pozbawienia drogi 2181D kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych w Legnicy              

– ( druk – 10/XXXIX ), 
10) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy                                       

- ( druk – 11/XXXIX), 
11)  zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 – ( druk – 12/XXXIX ), 
12) nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy – ( druk – 13/XXXIX ), 
13) nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy - ( druk 14/XXXIX ), 
14) nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy - ( druk 15/XXXIX ), 
15) stanowisko Prezydenta i Rady Miejskiej Legnicy w sprawie ujęcia budowy drogi ekspresowej S-3 na 

odcinku Legnica-Lubawka oraz ujęcia zadania „Budowa obwodnicy południowo-wschodniej miasta 
Legnicy w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 94” w „Programie Budowy Dróg Krajowych i 
Autostrad na lata 2011-2015”. 

7. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
8. Komunikaty i sprawy różne. 
 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 38/13 sesji z dnia 28 października 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 38/13 sesji z dnia 28 października 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 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy w okresie od 16 października 2013 r. 
do 12 listopada 2013 r.  
 
Raport otrzymali wszyscy radni.  
 
Komisje nie omawiały raportu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Raportu...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy w okresie od 16 października 2013 r. do 
12 listopada 2013 r. do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/13, w tym o wynikach 
sprawdzianu i egzaminów – ( druk – XXXIX/1 ). 
 
Informację otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Gospodarki przyjęła do 
akceptującej wiadomości informację. Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny zapoznała się z informacją. 
Komisje Edukacji, Kultury i Sportu, Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały informację. Komisje Gospodarki, 
Budżetu i Finansów przyjęły do wiadomości i pozytywnie oceniły informację. 
 
Zapytał, czy Rada ma chęć na obejrzenie wizualnej prezentacji informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2012/13, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. 
 
Rada wyraziła chęć. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na przygotowanie wizualnej prezentacji. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Pani Halina Gawin-Majewska dyrektor Wydziały Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła wizualną prezentację 
informacji. 
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Podczas wizualnej prezentacji przedstawiono: 
- Bazę oświatową, 
- pracownie komputerowe, 
- pracownie przyrodniczą w Szkole Podstawowej nr 9, 
- projekt „radosna szkoła”, 
- modernizację centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, 
- pracownie budowy pojazdów samochodowych, 
- pracownie miernictwa elektrycznego, 
- bezpieczeństwo w szkołach i placówkach – monitoring, 
- biblioteki szkolne, 
- świetlice i stołówki szkolne, 
- stołówki w przedszkolach, 
- bazę sportową, 
- wychowanie przedszkolne w roku 2012/13, 
- szkoły podstawowe, 

� ogólna liczba uczniów szkół podstawowych w latach 2001 – 2023, 
- gimnazja,  

� ogólna liczba uczniów w gimnazjach w latach 2001 – 2023, 
- szkoły ponadgimnazjalne, 

� ogólna liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2001- 2023, 
� rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Legnicy w latach 2002 – 2013, 
� wyniki rekrutacji w szkołach miejskich. 

- Egzaminy, 
� sprawdziany po szkole podstawowej, 
� egzaminy gimnazjalne, 
� egzaminy maturalne zdawane w liceach i technikach, 
� egzaminy zawodowe- zdawalność w 2013 r.. 

- Kadra, 
� poziom wyksztalcenia, 
� stopnie awansu zawodowego kadry nauczycielskiej w roku szkolnym 2012/2013. 

- Finansowanie zadań oświatowych w latach 2012/2013, 
- Strukturę wydatków na zadania oświatowe. 

 
Przewodniczący podziękował z przedstawienie wizualnej prezentacji. 

 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała jak wyglądają przygotowania szkół do przyjęcia 6 latków.   
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski – poinformował, że przedstawiona informacja zawierała dane 
i pokazywała jak przygotowywane są szkoły do przyjęcia dzieci. Dzieci będą przyjmowane zgodnie 
z wytycznymi Ministerstwa Oświaty. Te kwestie zostały uwzględnione i będą w dalszym ciągu monitorowane. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/13, w tym 
o wynikach sprawdzianu i egzaminów – do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Ad. pkt 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy w sprawie analizy oświadczeń 
majątkowych radnych złożonych za 2012 r. – ( druk – XXXIX/2 ). 
 
 
Informację otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała informacji. 
Komisje Spraw Obywatelskich i Rodziny, Rewizyjna zapoznały się z informacją. Pozostałe Komisje przyjęły do 
wiadomości informację. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Informację Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy w sprawie analizy oświadczeń 
majątkowych radnych złożonych za 2012 r. – do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 6. 1) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za 
pojemnik– ( druk - 1/XXXIX ) 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką radnego Pawła Frosta z dnia 22 listopada 2013 r. otrzymali 
wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Spraw Obywatelskich i Rodziny, Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Pozostałe Komisje negatywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radny Paweł Frost przedstawił zgłoszoną autopoprawkę do projektu uchwały. 
 
Uwag 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 za 
pojemnik – stosunkiem głosów: za – 12, przeciwne – 12, wstrzymujące – 1. 
 
 
Ad. pkt 6. 2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2014” – ( druk – 2/XXXIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 



 

 

7

 

Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXIX/400/13 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2014” – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
działających na terenie miasta Legnicy w 2014 roku – ( druk – 3/XXXIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXIX/401/13 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2014 roku - stosunkiem głosów: za – 25, 
przeciwne – 0,wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 4) Projekt w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Legnicy do Miejskiej Rady 
działalności Pożytku Publicznego w Legnicy II kadencji – ( druk – 5/XXXIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła do wiadomości projekt uchwały. Pozostałe komisje 
zapoznały się z projektem uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił zgłaszanie kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Legnicy II kadencji.  
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił radną Elżbietę Drążkiweicz-Kierzkowską – radna wyraziła zgodę. 
 
Radny Jacek Kiełb zgłosił radnego Lesława Rozbaczyło – radny wyraził zgodę. 
 
Radny Krzysztof Slufcik zgłosił radnego Jacka Baczyńskiego – radny wyraził zgodę. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poinformowali, że do składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy II 
kadencji deleguje się radnych Rady Miejskiej Legnicy w osobach:  
1. Elżbieta Drążkiewicz- Kierzkowska. 
2. Lesław Rozbaczyło.  
3. Jacek Baczyński. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada podjęła uchwałę Nr XXXIX/402/13 w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Legnicy do 
Miejskiej Rady działalności Pożytku Publicznego w Legnicy II kadencji - stosunkiem głosów: za – 24, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 5) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi 
przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy – ( druk – 6/XXXIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu nie zajęła stanowiska do projektu uchwały. Komisje Rewizyjna, Budżetu i Finansów 
negatywnie zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada nie podjęła uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, 
uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy - stosunkiem głosów: za – 11, przeciwne – 12, 
wstrzymujące – 2. 
 
 

Ad. pkt 6. 6) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic 
w Legnicy – ( druk – 7/XXXIX ). 
 
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. 
 
Radny Sławomir Skowroński poprosił o udostępnienie wydruku ostatniego głosowania. 
 
Przewodniczący poinformowali, że wydruki glosowań będą udostępnione podczas przerwy w obradach.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXIX/403/13 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych 
ulic w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Radny Sławomir Skowroński zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka zgłosiła wniosek przeciwny. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o przerwę w obradach. 
 
Rada nie przyjęła wniosku o przerwę w obradach stosunkiem głosów: za – 6, przeciwne – 19, wstrzymujące 0. 
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Ad. pkt 6. 7) Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Statut Legnicy                       
– ( druk – 8/XXXIX ). 
 
Projekt obwieszczenia otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich i 
Rodziny nie omawiały projektu obwieszczenia. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
obwieszczenia. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt obwieszczenia. 
 
Rada podjęła obwieszczenie Nr 8/2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Statut Legnicy 
– stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Obwieszczenie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 6. 8) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Legnicy na okres od 1 stycznia 2014 r. 
do 31 grudnia 2014 r. – ( druk – 9/XXXIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich i 
Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła do wiadomości projekt 
uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXIX/404/13 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Legnicy na okres od 1 stycznia 2014 r. 
do 31 grudnia 2014 r. – stosunkiem głosów: za – 12, przeciwne – 9, wstrzymujące – 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 6. 9) Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi 2181D kategorii drogi powiatowej 
i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych w Legnicy – ( druk – 10/XXXIX ). 
 
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 XXXIX/405/13 w sprawie pozbawienia drogi 2181D kategorii drogi powiatowej 
i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Ad. pkt 6. 10) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy ( druk – 11/XXXIX ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 listopada 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 XXXIX/406/13 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 11) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013–( druk– 12/XXXIX ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 listopada 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 XXXIX/407/13 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 – 
stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 12) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy                              
– ( druk – 13/XXXIX ). 
 
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 XXXIX/408/13 w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy – 
stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 6. 13) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy                
– ( druk – 14/XXXIX ). 
 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 

Komisje nie omawiały projekt uchwały. 
 

Uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXIX/409/13 w sprawie nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy - 
stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 6. 14) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy                        
– ( druk – 15/XXXIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXIX/410/13 w sprawie nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy - 
stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 6. 15) Projekt stanowiska Prezydenta i Rady Miejskiej Legnicy w sprawie ujęcia budowy drogi 
ekspresowej S-3 na odcinku Legnica-Lubawka oraz ujęcia zadania „Budowa obwodnicy południowo-
wschodniej miasta Legnicy w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 94” w „Programie Budowy 
Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011-2015”. 
 
Projekt stanowiska otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu stanowiska. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt stanowiska.  
 
Rada podjęła stanowisko Prezydenta i Rady Miejskiej Legnicy w sprawie ujęcia budowy drogi 
ekspresowej S-3 na odcinku Legnica-Lubawka oraz ujęcia zadania „Budowa obwodnicy południowo-
wschodniej miasta Legnicy w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 94” w „Programie Budowy 
Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011-2015”- stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Stanowisko stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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Ad. pkt 7. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radny Jacek Baczyński odczytał i złożył interpelację w sprawie budowy chodnika przy ul. Działkowej. 
Kopia interpelacji stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Radny Lesław Rozbyczyło zapytał, jak się przedstawia sprawa pisma Stowarzyszenia Polskiego Związku 
Byłych Więźniów Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych dotyczącego nazwania ulicy „Ofiar hitlerowskich 
obozów Koncentracyjnych”. 
 

Radna Bogumiła Słomczyńska jako członek komisji ds. Nazewnictwa Placów i Ulic poinformowała, ze sprawa 
jest znana i będzie wyjaśniona w najbliższymi czasie. 
 
Radny Jacek Baczyński zapytał, jak wygląda sprawa zapewnienia ochrony przed deszczem dla pasażerów 
remontowanego centrum przesiadkowego. 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Jadwiga Zienkiewicz – poinformowała, że inwestor zadeklarował na okres zimy 
zorganizuje tymczasowe schronienie. 
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 37 Statutu Legnicy Prezydent zobowiązany jest do udzielenia 
odpowiedzi na interpelacje na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 
 

Ad. pkt 8. Komunikaty i sprawy różne. 
 

Przewodniczący poruszył sprawę przełożenia terminu grudniowej sesji Rady z dnia 27 na 23 grudnia br. 
Zapytał Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowskiego, czy proponowane przeniesienie sesji nie będzie 
za wczesne. 
 

Prezydent poinformowali, że z jego punktu widzenia termin 27 grudnia jest bardziej optymistyczny, ponieważ 
do budżetu miasta mogą wpłynąć dodatkowe środki finansowe i potrzeba będzie dokonać zmian w budżecie 
miasta poprzez zwołanie dodatkowej sesji Rady. 
 

Przewodniczący zaproponował pozostawienie dotychczasowego terminu 27 grudnia na posiedzenie sesji 
Rady. 
 

Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kępa odczytał pismo z dnia 12 listopada 2013 r. Stowarzyszenia Kibiców 
„Tylko Miedź” w sprawie zaproszenia Prezydenta i radnych Rady Miejskiej Legnicy do udziału i wystawienia 
drużyny w Turnieju Charytatywnym halowej piłki nożnej, który odbędzie się 14 grudnia 2013 r.  
 

Prezydent poinformowali, że chętni radni mogą się zgłaszać do pana Henryka Zdanowicza pracownika 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy.  
 
Przewodniczący złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął 39 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 02.12.2013 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN SZYNALSKI 


