
  
BR. 0002.1.40. 2013. IV 

 
Protokół Nr XL/13 

sesji Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 27 grudnia 2013 r. w godz. 1000 do 1445 

 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 25 radnych. 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 Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 13 grudnia 2013 r. wystąpił 
z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
1. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy                                           

- ( druk – 9/XL ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 1). porządku obrad. 
2. zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 – ( druk – 10/XL ). Zaproponował rozpatrzenie projektu 

uchwały w pkt 5. 2) porządku obrad. 
 

Ponadto Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 18 grudnia 2013 r. 
wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
1. nadania statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ( druk – 11/XL ). 

Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 10) porządku obrad 
2. zmieniająca uchwałę 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/XL ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 11) porządku 
obrad. 

 

Przewodniczący poinformował, że prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 24 grudnia 2013 r. wystąpił z 
wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał w sprawie: 
1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – ( druk 13/XL . Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały 
w pkt 5. 12) porządki obrad, 

2. określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi 
– ( druk – 14/XL ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 13) porządki obrad, 
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3. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej – ( druk – 15/XL ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 14) 
porządki obrad. 

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

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – ( druk 13/XL ) i rozpatrzeniu go w pkt 5. 12) 
porządki obrad. 

      Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 4, wstrzymujące – 0. 
 
2. Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za 
te usługi –( druk – 14/XL ) i rozpatrzeniu go w pkt 5. 13) porządki obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 4, wstrzymujące – 0. 
 

3. Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w prawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej – ( druk – 15/XL ) i rozpatrzeniu go w pkt 5. 14) porządki obrad. 

     Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 3, wstrzymujące – 1. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała co było powodem tak późnego przedłożenia projektów uchwał pod obrady 
sesji. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski poinformował, że cytat: „projekt uchwały był przygotowywany 
na podstawie dostępnych źródeł i informacji, które chcieliśmy jak najszerzej wykorzystać i jak najszybciej 
przedłożyć państwu w celu umożliwienia zajęcia się tym tematem. Tym bardziej, że wielokrotnie państwo tę 
kwestię poruszaliście, między innymi inicjując uchwały zmieniające tę taryfę. W związku z tym dyskusja na ten 
temat uważałem, że jest wyczerpana, podczas rozpatrywania tamtych uchwał składanych przez radnych. 
Bo przecież argumentacje przedkładane przez radnych były dla nas zrozumiałe. Natomiast cały czas 
mówiliśmy, że postaramy się zbilansować ten rok i na podstawie tego przedłożyć państwu stosowną uchwałę.  
Zwłoka z tym złożeniem spowodowała by, że ta uchwała mogła by wejść w życie prawdopodobnie dopiero od 
marca. Dzięki temu ta uchwala będzie mogła wejść w zżycie od 1 lutego.” Koniec cytatu.    
 
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 listopada do 10 grudnia 2013 r. 
4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2014. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – ( druk 9/XL ), 
2) zmiany budżetu miasta Legnicy za rok 2013 – ( druk –10/XL ), 
3) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – ( druk – 1/XL ), 
4) budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – ( druk – 2/XL ), 
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5) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej – ( druk – 3/XL ), 
6) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – 

( druk – 4/XL ), 
7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania Narkomanii na 2014 roku – ( druk – 5/XL ), 
8) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata                       

2014 – 2018 - ( druk – 6/XL ), 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy 

– ( druk – 8/XL ), 
10) nadania statutu Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ( druk – 11/XL ), 
11) zmieniający uchwałę 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/XL ), 

12) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – ( druk 13/XL ), 

13) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te 
usługi –( druk – 14/XL ), 

14) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej – ( druk – 15/XL ). 

6. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi, 
7. Komunikaty i sprawy różne. 
 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 39/13 sesji z dnia 25 listopada 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 39/13 sesji z dnia 25 listopada 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. 
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Ad. pkt 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy w okresie od 13 listopada 
do 10 grudnia 2013 r. 
 
Raport otrzymali wszyscy radni.  
 
Komisje nie omawiały raportu. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała, kiedy raport został przedłożony radnym. 
 
Przewodniczący poinformował, że 20 grudnia raport został dostarczony radnym do skrytek. 
 
Więcej 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 listopada do 10 grudnia 
2013 r. do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2014. 
 
Plan pracy otrzymali wszyscy radni. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie plan pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2014. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 

Rada przyjęła Plan pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2014 r. – stosunkiem: głosów: - za – 25, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Plan pracy stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 5. 1) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Legnicy ( druk – 9/XL ). 
 
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 
grudnia 2013 r. oraz II wersję projektu uchwały otrzymali wszyscy radni, ponadto poinformował, że w dniu 
dzisiejszym wpłynęła od Prezydent Miasta Legnicy autopoprawka i III wersja projektu uchwały. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów celem omówienia 
autopoprawek do projektów uchwał. równocześnie poinformował, że w trakcie przerwy radni otrzymają całą 
dokumentację dotyczącą autopoprawek do projektów uchwał. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów radną 
Ewę Czeszejko- Sochacką o przedstawienie wyników pracy Komisji. 
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Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i finansów poinformowała, że cytat: 
„Komisja Budżetu i Finansów na dzisiejszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała drugą wersję projektu 
uchwały w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy oraz autopoprawki z dnia 24 grudnia 
i autopoprawkę z dnia 27 wraz III wersję projektu uchwały.” Koniec cytatu.  
 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XL/411/13 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 4, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 2) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013  – ( druk – 10/XL). 
 
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 
24 grudnia 2013 r. oraz II wersję projektu uchwały otrzymali wszyscy radni, ponadto poinformował, że w dniu 
dzisiejszym radni otrzymali autopoprawkę i III wersję projektu uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów radną Ewę Czeszejko- Sochacką 
o przedstawienie wyników prac Komisji. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że cytat: 
„zarówno druga jak i trzecia autopoprawka z dnia 24 i 27 grudnia zostały zaopiniowane pozytywnie, jak 
również druga i trzecia wersja projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013.” Koniec 
cytatu. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XL/412/13 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 – stosunkiem 
głosów: za – 21, przeciwne – 4, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 3) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy                      
–( druk-1/XL ). 
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali: 
1) projekt uchwały, dwie autopoprawki Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 13 grudnia 2013 r. i 24 grudnia 

2013 r. oraz II i III wersję projektu uchwały,  
2) uchwałę Nr II/334/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta 
Legnicy przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok - Regionalna Izba 
Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
miasta Legnicy przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok. - załącznik nr 10 
do protokołu. 
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Ponadto Przewodniczący poinformował, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, 
a Komisja Budżetu i Finansów wraz z autopoprawką, oraz II wersję projektu uchwały.  
 
Radna Ewa Szymańska zapytała, cytat: „czy projektu uchwały nr 1 nie można rozpatrywać razem z projektem 
nr 2, bo one są powiązane. Czy będziemy tą Wieloletnia Prognozę Finansową traktować razem z tym drugim 
projektem. Ponieważ mamy uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z 11 grudnia, to znaczy, że to dotyczy 
pierwszej wersji projektu uchwały. A nie dotyczy tych zmienionych już projektów, które w tej chwili 
procedujemy. Czy Izba Obrachunkowa po korektach nie wydaje uchwał odnośnie budżetu i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej”. Koniec cytatu.  
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski – poinformował, że cytat: „ W opinii prawa taka procedura jest 
możliwa i nie ma tu żadnego naruszenia procedury. Jest opinia i uchwała RIO do pierwotnego projektu 
uchwały budżetowej. Ponieważ i tak RIO będzie wydawało opinię czy uchwałę, do ostatecznego kształtu 
budżetu i nie ma żadnego naruszenia prawa i przeciwskazania do podejmowania tej uchwały. Tak zawsze 
było to realizowane. Co roku takie zmiany były wprowadzane i co roku uchwała budżetowa była tak 
procedowana”. Koniec cytatu. 
 
Przewodniczący poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów radną Ewę Czeszejko- Sochacką 
o przedstawienie wyników prac Komisji. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że cytat: 
„autopoprawki i druga rzaz trzecią wersję projektu uchwały zostały zaopiniowane przez komisję pozytywnie. 
Zaznaczam, że zmiany, które zostały wprowadzone nie zmieniają kwot w koszulce uchwały a jedynie są 
zmiany, które wpływają na trzy przedsięwzięcia, a mianowicie zmniejszamy o 440 tysięcy środki na zadaniu 
budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem, bowiem po przetargu okazał się, że są na tym zadaniu 
oszczędności i można już zapisać ostateczną kwotę. Natomiast pozostałe 440 tys. zostało przekazane na 
zwiększenie budowy monitoringu wizyjnego o 205 tys. oraz 106 tys.136 zł na pieszociąg przy ul. Radosnej”. 
Koniec cytatu. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała kiedy zostanie zakończona budowa obwodnicy południowej oraz trzecia 
przeprawa przez Kaczawę. 
 
Radny Sławomir Skowroński w imieniu Klubu Radnych Niezależnych odczytał i złożył wniosek o treści: 
1. w Dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszyć kwotę z załącznika nr 2 na zadanie 

pn. „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona  zabytków 
i rewitalizacja istniejących obiektów – placówek kultury, turystyki i sportu” o kwotę 3 000 000 zł. 

2. dopisać w załączniku nr 2 od uchwały w Dziale 600, pozycję na kwotę 1 500 000 zł na zadanie pn. 
„Budowa Miejskiej Szerokopasmowej i Bezpiecznej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy I Etap 
budowa Sieci Radiowej – Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa 
informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu miasta Legnicy”. 

3. zapisać z załączniku nr 2 do uchwały w Dziale 600, kwotę 9 950 000 zł (w miejsce dotychczasowej kwoty 
8 500 000 zł na rok 2014) w zadaniu pn. Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości 
połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej – Cel: Modernizacja układu 
komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia 
jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego”. 

4. Zapisać w załączniku nr 2 do uchwały w Dziale 700, kwotę 335 000 zł (w miejsce dotychczasowej kwoty 
285 000 zł. na rok 2014). Zwiększenie kwoty w tym dziale o 50 000 zł służyć będzie „zakupowi 
pojemników na psie odchody”.  

 
Prezydent – poinformował, że cytat: „przełożony wniosek zawiera błędy formalne w swoich zapisach, 
wskazania są nieadekwatne do zapisów w budżecie i to wymaga też uściślenia jeszcze”. Koniec cytatu. 
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Przewodniczący przypomniał radnym, że obecnie omawiany jest projekt uchwały w sprawie wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Legnicy druk 1/XL. 
 
Radna Ewa Szymańska poinformowała, cytat: „ponieważ budżet wiąże się z Wieloletnią Prognozą, to myślę, 
że nie ma znaczenia w którym punkcie mówi się na temat budżetu, bo te dwie uchwały są powiązane ze 
sobą”. Koniec cytatu. Radna zapytała kiedy będzie przeprowadzony remont placu Słowiańskiego. 
 
Prezydent poinformował, że cytat: „na Plac Słowiański będzie ogłoszony konkurs na zagospodarowanie, na 
koncepcję zabudowy tego placu i wówczas jak już będzie koncepcja przystąpimy do opracowania konkretnej 
dokumentacji. Póki co będziemy chcieli wejść w remonty ulic i kończyć rewitalizację centrum miasta. Mam na 
uwadze między innymi ulice równoległą do Złotoryjskiej zaraz przy zjeździe z Gwarnej we wnętrze 
podwórkowe… . Następnie ul. Piekarska, oraz wnętrze od ulicy Chojnowskiej. Jak to zrobimy będziemy 
przechodzić na następne odcinki związane z ścisłym centrum. Plac Słowiański jest też w naszym centrum 
uwagi i będziemy chcieli go przebudować stosownie do postępu rewitalizacji centrum miasta”. Koniec cytatu.  
 
Przewodniczący zapytał radnego Sławomira Skowrońskiego czy złożony wniosek ma być poddany pod 
głosowanie jako jeden wniosek czy osobno każdy punkt zapisany we wniosku. 
 
Radny Sławomir Skowroński poinformował, że wniosek ma być głosowany łącznie, jako jeden.  
 
Prezydent poinformował, że cytat: „przedłożony wniosek jest bez zasadny, w kontekście faktu, który jest 
następujący: dnia 4 grudnia otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym 
przedstawiciel ministerstwa informuje, że nasz wniosek w sprawie remontu i rewaloryzacji Akademii Rycerskiej 
ul. Chojnowska 2 w Legnicy skrzydło A przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został skierowany do 
oceny merytorycznej. To powoduje, że jest szansa na uzyskanie pieniędzy z mechanizmu norweskiego na 
remont i przebudowę Akademii Rycerskiej. Uszczuplenie środków z remontu Akademii Rycerskiej spowoduje, 
że z przypadku przyznania pieniędzy z ministerstwa nie będziemy ich mogli otrzymać, ponieważ musimy mieć 
udział własny w wysokości zadeklarowanej we wniosku złożonym w ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odrzucenie tego wniosku”. Koniec cytatu. 
 
Radna Ewa Szymańska - zapytała jak długo może trwać procedura zakończenia i przyznania środków na 
remont Akademii Rycerskiej. 
 
Prezydent – poinformował, że pierwszy kwartał przyszłego roku będzie tym czasem rozstrzygającym.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący odczytał wniosek złożony przez radnego Sławomira Skowrońskiego w imieniu Klubu Radnych 
Niezależnych i postawił go pod głosowanie. 
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za – 4, przeciwne – 17, wstrzymujące – 3. 
Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XL/413/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – 
stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 2, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 4) Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2014 - ( druk – 2/XL ). 
 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali: 
1) Projekt uchwały z załącznikami, dwie autopoprawki Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 13 grudnia 2013 r. 

i 24 grudnia 2013 r. oraz II i III wersję projektu uchwały, 
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2) uchwałę Nr II/332/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legnicy projekcie uchwały 
budżetowej miasta Legnicy na 2014 rok – Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię 
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legnicy projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Legnica 
na 2014 rok - załącznik nr 13 do protokołu, 

3) uchwałę nr II/333/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 
11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Legnicy 
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok - Regionalna Izba Obrachunkowa wydała 
pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Legnicy przedstawionego 
w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok – załącznik nr 14 do protokołu. 
 

Przewodniczący poinformował, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja 
Budżetu i Finansów wraz z autopoprawką. 
 
Przewodniczący poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów radną Ewę Czeszejko- Sochacką 
o przedstawienie wyników prac Komisji. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że cytat: „dnia 
16 grudnia, członkowie Komisji Budżetu i Finansów zapoznali się z zarządzeniem nr 924/PM/2013 Prezydenta 
Miasta Legnicy w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014, uzasadnienia do projektu 
uchwały budżetowej miasta Legnicy, informacji o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na 
rok 2014, przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy, informacji dotyczącej potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł 
krajowych i zagranicznych. Cytowane załączniki zostały zaopiniowane przez komisję pozytywnie. Jak również 
planowane dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących 
i majątkowych, wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto w roku 
2014, planowane dochody i rozchody uzyskały również pozytywną ocenę. Jak również plan dochodów z tytułu 
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Plan dochodów z tytułu opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska, Plan dochodów z tytułu 
sprzedaży map, danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i wydatków na 
prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, planu dochodów i wydatków związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez 
miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organizacjami administracji rządowej oraz w 
drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zestawienie planowanych kwot 
dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2014, plan dochodów rachunku jednostek 
samorządowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz plan 
przychodów  i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. Każdy z powyższych załączników został przez 
komisję pozytywnie oceniony. Ponadto członkowi komisji zapoznali się z opiniami wypracowanymi przez 
komisje merytoryczne Rady jak również z trzema uchwałami Regionalne Izby Obrachunkowej w sprawie 
budżetu miasta na rok 2014, w sprawie prognozy długu oraz przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie 
finansowej. Mają te wszystkie opinie komisja pozytywnie zaopiniowała I wersję projektu uchwały, natomiast 
podczas posiedzenia dzisiejszego zaopiniowała autopoprawkę z dnia 24 grudnia 2013 oraz III wersję projektu 
uchwały”. Koniec cytatu.    
 
Przewodniczący poprosił przedstawicieli poszczególnych Klubów radnych o zabranie głosu. 
 
Radny Wojciech Cichoń w imieniu Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Krzakowskiego 
poinformował, że cytat: „przedłożony projekt budżetu miasta +na rok przyszły, naszym zdaniem jest 
dokumentem komplementarnym i dobrym, gwarantujący miastu bezpieczeństwo finansowe. Oprócz tego ten 
dokument także gwarantuje nam rozwój, bo ponad 50 milionów złotych  przewidzieliśmy na inwestycje. Zapisy 
które znalazły się w tym dokumencie, to jest efekt spotkań z mieszkańcami jak i naszej pracy samorządowej. 
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W związku z powyższym Klub Radnych KWWTK  będzie głosował za przyjęciem tego dokumentu”. 
Koniec cytatu. 
 
Radny Jacek Kiełb w imieniu Klubu Radnych Platforma Obywatelska poinformował, że cytat: „Klub Radnych 
PO podczas spotkania podjął decyzje o poparciu propozycji budżetu na rok 2014”. Koniec cytatu.   
 
Radny Jacek Baczyński w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość poinformował, że cytat: „Klub 
radnych PiS dokładnie przeanalizował budżet na rok 2014 i stwierdził kilka wartych odnotowania spraw które 
należało by poprzeć, a mianowicie remont ulicy Jaworzyńskiej i remont oraz uzbrojenie ulic przyległych. 
Również dobrym punktem tego budżetu są inne inwestycje drogowe, takie jak przebudowa zatok 
autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu Alei Piłsudskiego i Sikorskiego. O te remonty 
wnioskowaliśmy i zostały uwzględnione. Jednak naszym zdaniem zauważamy wiele minusów, wiele rzeczy 
brakuje.. .Przede wszystkim podwyższono o 10 milionów więcej niż rok temu kwotę na inwestycje i bardzo 
dobrze bo mamy 52 miliony jednak jest to wszystko za mało, ponieważ inne miasta przeznaczają wyższe 
kwoty na inwestycje. Nastepną niepokojącą rzeczą jest pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, gdzie 
planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią 
tylko 3, 34% budżetu to stanowczo za mało jak na nasze miasto. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to nie 
zgadzamy się z zasadnością niektórych inwestycji drogowych wpisanych do budżetu i tak czy np. ulica 
Moniuszki, Witelona i Skarbka są w tak opłakanym stanie aby je remontować w przyszłym roku… . Brak jest 
na pewno przeprowadzenia remontu ulicy Szczytnickiej, który usprawnił by ruch w mieście… . brak jest 
projektu rewitalizacji Placu Słowiańskiego, jak również budowy chodnika przy ul. Działkowej i Bobrowej. 
Ponadto nasz niepokój budzi Legnicki budżet obywatelski, który kosztował nas sporo pieniędzy, całe 
przygotowanie dokumentacji, materiałów promocyjnych, uruchomienie trybu głosowania oraz wyłaniania 
wniosków. To wszystko tak naprawdę można powiedzieć, że zostało chybione z tego względu, że procedury 
nie były na tyle szczelne aby wybrać wnioski o które ubiegają się mieszkańcy… . W związku z tym Klub 
radnych PiS zdecyduje się poprzeć ten budżet w momencie, kiedy zostaną uwzględnione nasze dwa wnioski, 
które pozwolę sobie teraz odczytać: „ w załączniku nr 2 do projektu uchwały w rozdziale 75818 w punkcie 
rezerwa ogólna wykreślić kwotę 1 000 000 zł i wpisać kwotę 500 000 zł. W załączniku nr 3 do projektu 
uchwały w rozdziale 60010 Drogi publiczne gminne dopisać zadanie przebudowa ul. Szczytnickiej i wpisać 
kwotę 250 000 zł. przygotowanie dokumentacji i w tym samym rozdziale dopisać zadanie rewitalizacja placu 
Słowiańskiego, również przygotowanie dokumentacji 250 000 zł.”. Koniec cytatu. 
 
Przedstawiciel Klubu Radnych Niezależnych radny Sławomir Skowroński zrezygnował z zabrania głosu. 
 
Radny Wojciech Cichoń – nie zgodził się z wypowiedzią radnego Jacka Baczyńskiego dotyczącej Legnickiego 
Budżetu Obywatelskiego ponieważ cytat: „to wy sami Pan i Pana Klub i Pana przewodnicząca radna Ewa 
Szymańska  wyłączyliście się ze społecznego działania i dziś odnoszę wrażenie, że dociera do was to, 
że popełniliście błąd. Bo zobaczyliście, że legniczanie bardzo się tym tematem zainteresowali i zaangażowali. 
Powiem tylko tyle, że na samym początku, żeby spełnić wymóg złożenia wniosku należało uaktywnić około 
1000 osób. Jest to przykład jak ten pomysł się legniczanom spodobał”. Jak wiadomo każdy klub miał swojego 
przedstawiciela w gremium, które opiniowało wszystkie dokumenty dotyczące funkcjonowanie legnickiego 
budżetu obywatelskiego. Jednak wy tego nie chcieliście robić . A teraz to krytykujecie, co moim zdaniem nie 
macie teraz do tego prawa”. Koniec cytatu.  
 
Radny Jacek Baczyński nie zgodził się z wypowiedzią radnego Cichonia, ponieważ cytat: „ nie będzie mi pan 
mówił, czy mamy moralne prawo mówić o legnickim budżecie obywatelskim w taki sposób, czy inny. 
My podsumowujemy pewne fakty, że sami nie zabezpieczyliście własnego interesu i bezpieczeństwa 
zgłoszonych wniosków, ponieważ zrobiona została taka procedura opiniowania wniosków podczas 
głosowania, że nie można było zweryfikować osób które głosują”. Koniec cytatu. 
 
Przewodniczący zwrócił uwagę radnym, że obecnie dyskutujemy nad projektem uchwały w sprawie budżetu 
na rok 2014 r. i obecna dyskusja nad zaletami i wadami legnickiego budżetu obywatelskiego jest nie na 
miejscu. Zachęcił radnych do wniesienia stosownego wniosku do porządku obrad i wówczas będziemy mogli 
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przeprowadzić stosowną dyskusję w sprawie legnickiego budżetu obywatelskiego. Jednak w dniu 
dzisiejszym powinniśmy się skupić nad budżetem miasta na rok 2014 r. 
 
Radny Wojciech Cichoń poinformował, że cytat: „nie zabierałbym głosu, gdyby radny Baczyński nie zaczął 
mówić rzeczy wymyślonych. Obraził Pan przy okazji bardzo wiele osób”. Koniec cytatu.     
 
Radny Paweł Frost - zapytał cytat: „jak są wykorzystywane środki unijne w kontekście inwestycji miejskich, 
ponieważ stopień wykorzystania tych środków uważam za dość słaby. Druga kwestia dotyczy ulicy 
Jaworzyńskiej. Chciałbym poznać zakres rzeczowy, który jest przewidziany w budżecie przyszłorocznym. 
Trzecia kwestia dotyczy wynagrodzeń pracowników jednostek podległych panu Prezydentowi, od kiedy będą 
one wprowadzone i w jakiej wielkości. Czwartą kwestią jest przedstawienie dalszych losów dawnego kina 
Ognisko”. Koniec cytatu. Radny złożył wniosek o ogłoszenie krótkiej przerwy przed głosowaniem nad 
projektem. 
 
Radna Ewa Szymańska - zapytała, cytat: „mam pytanie do danych z budżetu zapisano, że inwestycje 
w stosunku do roku ubiegłego wzrosną o prawie 16,5 miliona. W ubiegłym roku było 33,5 mln a teraz ponad 
52 mln i w ubiegłym roku przy tej kwocie inwestycji była planowana nadwyżka 90 tys. Przy wzroście inwestycji 
o 16,5 mln niecałe. Deficyt jest planowany na 19 mln 770 tys. Mam pytanie z jakiego powodu ten deficyt 
będzie wyższy niż tylko przez wzrost inwestycji. Jeszcze mam pytanie odnośnie kredytu. W materiałach 
podano, że deficyt zostanie sfinansowany kwotą 16 mln 800 tys. z kredytu. Jaka będzie łączna kwota kredytu 
na przyszły rok i czy rzeczywiście tak jest, że ten wzrost inwestycji będzie sfinansowany tym kredytem”. 
Koniec cytatu.  
 
Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcowi Legnicy panu Andrzejowi Lorenc. 
 
Pan Andrzej Lorenc w swoim wystąpieniu poinformował, że cytat: „zwrócił się z uprzejmą prośbą o pozytywne 
rozpatrzenie mojego wniosku dotyczącego propozycji do uchwały budżetowej na rok 2014 obejmującej 
rezerwacji w planowanych wydatkach w budżecie 2014 stosownej kwoty, stanowiącej tylko 10% całej 
inwestycji na opracowanie dokumentacji niezbędnej do zagospodarowania przestrzennego placu 
Słowiańskiego. Dalej ogłoszeniu przetargu na wykonanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego placu Słowiańskiego jak również pozyskanie pozostałych 90% środków na rewitalizację placu 
Słowiańskiego w Legnicy w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego”. Koniec 
cytatu.   
 
Przewodniczący poinformował, że Rada nie może jako poprawki przyjąć pana postulatów, ponieważ przepisy 
prawa stanową, że z inicjatywą obywatelską może wystąpić 200 mieszkańców Legnicy, ewentualnie radny. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący udzielił głosu Prezydentowi Miasta Legnicy. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski w swoim wystąpieniu poinformował, że cytat: „w przedłożonym 
budżecie na rok 2014 zwiększyliśmy środki na inwestycje w stosunku do pierwotnych założeń. Jak państwo 
pamiętacie w budżecie planowanym w WPF-ie, były to niższe środki niż obecnie zaproponowane i przy 
niezmiennym zadłużeniu zwiększamy wysokość środków na inwestycje do 52 mln zł. Odnośnie zwiększenia 
tej kwoty, oczywiście jeżeli będzie taka możliwość pozyskania środków zewnętrznych a wiemy, że w tej chwili 
jest raczej mało realne to dopowiadając panu na to pytanie i zasugerowanie, że infrastruktura i środowisko jest 
to ten obszar z którego można ubiegać się o środki na realizację tego zadania, to na razie jeszcze tego nie 
mamy i nie możemy tego wpisywać jako obszar działania w którym moglibyśmy uzyskiwać pieniądze na 
realizację zadania placu Słowiańskiego. Natomiast wykorzystanie środków unijnych, jak najbardziej przy 
każdym możliwym zdaniu jeżeli będzie do osiągnięcia to chętnie z tego skorzystam… . Odnośnie kolejności 
przeprowadzanych remontów ulic, to zawsze można mówić, że to nie ta, bo jak coś się już robi to trzeba to 
jakoś zdyskredytować. Jak zaczniemy remontować ul. Jaworzyńską to pan będzie pierwszy krytykował, że nie 
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z tej strony remontujemy… . Odnosząc się do uwag dotyczących legnickiego budżetu 
obywatelskiego. LBO boli niektórych radnych, bo zostało zrealizowane i odpowiedzią na państwa zarzuty 
i pretensje jest 15 wniosków zakwalifikowanych do realizacji autorów, którzy też zasiadają na tej sali nie tylko 
po stronie Rady Miejskie Legnicy. Powiem tak zachęcam radnych do składania wniosków do budżetu 
obywatelskiego. Jest to wyraz aktywności społecznej tak jak to robią inni radni w Polsce… . Plac Słowiański 
będziemy remontować jak tylko wyremontujemy wnętrze podwórkowe Chojnowskiej, to jest kolejny etap 
rewitalizacji centrum miasta. Następnie będziemy przechodzić do następnych remontów ulic i placów... . 
Odnośnie środków unijnych, to są stosowne zapisy w budżecie, natomiast stosowna szczegółowa informacja 
została państwu dostarczona na komisji Gospodarki. Odnośnie zakresu rzeczowego inwestycji 
ul. Jaworzyńskiej to został on już przedstawiony w wielu artykułach i wielu odniesieniach do tego. Chcemy 
między innymi wprowadzić  aktywizację gospodarczą całej ul. Jaworzyńskiej poprzez uruchomienie stref 
parkowania wzdłuż ulicy. Chcemy też wprowadzić rozwiązania ułatwiające przemieszczanie poprzez budowę 
dwóch rond na dwóch skrzyżowaniach. Będziemy porządkowali całą gospodarkę wodnościekową, poprzez 
układanie nowej sieci. Również planujemy budowę azyli dla pieszych poprawiających bezpieczeństwo… . 
Odnośnie pytania dotyczącego wynagrodzenia to zostało zapisane w budżecie, dla wszystkich podległych 
pracowników od lipca. Kolejną kwestią jeśli chodzi o budowę pomnika. informuję że jest powołany społeczny 
komitet budowy pomnika Henryka Pobożnego i to do niego należy zgłaszać się z tą sprawą… . Natomiast 
sprawa dalszych losów dawnego kina Ognisko sytuacja bardzo złożona, sprawa w sądzie, kolejne 
przesunięcie terminu rozpatrzenia i kolejny biegły powołany przez sąd do oszacowania”.  Koniec cytatu 
 
Skarbnik Miasta Legnicy Grażyna Nikodem – poinformowała, że cytat: „przedstawione autopoprawki do 
projektu uchwały budżetowej na rok 2014 nie mają żadnego wpływu ani na planowany deficyt budżetu miasta 
na rok 2014 ani na planowane zadłużenie na koniec 2014 roku. W odpowiedzi na pani pytanie zderzę państwu 
dwie cyfry w sumie cztery cyfry z dwóch WPF-ów. W WPF-ie roku 2014 planowane wydatki majątkowe 
państwo je doskonale znacie, kwota 52 mln 156 tys. 200 zł. Planowane zadłużenie według WPF do 2014 r. na 
koniec grudnia 2014 198 mln 818 tys. 368 zł. 22 grosze. Uchwalony przed chwilą WPF związany z budżetem 
2013 roku pokazuje planowane wydatki majątkowe w roku 2014 - 42 mln 882 tys. zł. Planowane zadłużenie na 
koniec 2014 roku – 198 mln 852 tys. 779 zł. 22 grosze i to jest zadłużenie, które było planowane przy 
uchwalaniu budżetu na rok 2013.  W tym budżecie, który państwo prawdopodobnie uchwalicie to zadłużenie 
jest praktyczni na poziomie zadłużenia, które planowaliśmy jeszcze w listopadzie roku 2012”. Koniec cytatu.   
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poprosił radnego Jacka Baczyńskiego o odczytanie zgłoszonego wniosku. 
 
Radny Jacek Baczyński w imieniu Klubu radnych PiS odczytał i złożył wniosek o treści: 
:„W załączniku nr 2 do projektu uchwały w rozdziale 75818 w punkcie rezerwa ogólna wykreślić kwotę 
1 000 000 zł i wpisać kwotę 500 000 zł. W załączniku nr 3 do projektu uchwały w rozdziale 60010 Drogi 
publiczne gminne dopisać zadanie przebudowa ul. Szczytnickie i wpisać kwotę 250 000 zł. przygotowanie 
dokumentacji i w tym samym rozdziale dopisać zadanie rewitalizacja placu Słowiańskiego, również 
przygotowanie dokumentacji 250 000 zł.”. Wniosek stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Prezydent negatywnie zaopiniował przedłożona wniosek. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek. 
 
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za – 8, przeciwne – 14,wstrzymujące – 1.  
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
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Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2014. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XL/414/13 w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – stosunkiem 
głosów: za – 20, przeciwne – 4, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 5. 5) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece 
Publicznej – ( druk – 3/XL ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XL/415/13 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Legnickiej 
Bibliotece Publicznej – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 5. 6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – ( druk – 4/XL ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XL/416/13 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 5. 7) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok – ( druk – 5/XL ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XL/417/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok – stosunkiem 
głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Ad. pkt 5. 8) Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem miasta Legnicy na lata 2014 – 2018 – ( druk – 6/XL ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XL/418/134 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 2014–2018 – stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 9) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy – ( druk 8/XL ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że radny Paweł Frost złożył pisemną rezygnację z członkostwa w Komisji 
Gospodarki. 
 
Komisje Gospodarki, Budżetu i Finansów zapoznały się z projektem uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały 
projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XL/419/13 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy - stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące - 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 10) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Legnicy– ( druk – 11/XL ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XL/420/13 w sprawie nadania statutu Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące - 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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Ad. pkt 5. 11) Projekt uchwały zmieniający uchwałę 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/XL ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała, jakie zmiany wprowadzono w stosunku do poprzedniej uchwały. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz poinformowała, że proponowane zmiany dotyczą 
osób, które zamieszkują w strefie płatnego parkowania. Zmiana między innymi umożliwia wydanie 
abonamentu mieszkańca osobom zamieszkałym w strefie płatnego parkowania bez konieczności okazania się 
meldunkiem.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XL/421/13 zmieniającą uchwałę 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 – 24, przeciwne– 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 12) Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – 
( druk 13/XL ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radna Ewa Szymańska – cytat: „proszę o omówienie tych trzech projektów uchwał, ponieważ dotyczą one 
tego samego tematu i chciałabym usłyszeć co się zmienia w opłatach w stosunku do propozycji cenowej, która 
była omawiana na poprzedniej sesji i nie została przyjęta”. Koniec cytatu. 
 
Prezydent – poinformował: cytat: „po pierwsze tamta uchwała był jedną uchwałą ona nie odnosiła się do 
innych kwestii, które są niezbędne do uregulowania w przypadku zmiany takiej uchwały, np. do nieruchomości 
niezamieszkałych. W związku z tym w tej uchwale jest odniesienie do nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych. Jest też uchwała dotycząca zmiany samej deklaracji i wprowadzenia wpisów do deklaracji, 
czy zrezygnowania z zapisów w deklaracji, które też wynikają z jakby z rozstrzygnięć Trybunału 
Konstytucyjnego albo praktyk już stosowanych powszechnie. Generalnie rzecz biorąc na podstawie deklaracji, 
które składałem wcześniej podtrzymując je, wypełniając te deklaracje składam dzisiaj trzy projekty uchwał 
dotyczących zmiany gospodarki odpadami w mieście w zakresie taryfy jak i deklaracji… . W złożonym 
projekcie uchwały proponujemy stawiki na poziomie 9 zł. 70 gr. dla selektywnie zbieranych śmieci, natomiast 
do nieselektywnie zbieranych proponujemy obniżenie stawki z 17 zł. 70 gr na 17 zł., również obniżamy stawki 
dla przedsiębiorców”.  Koniec cytatu. 
 
Przewodniczący Rady - zapytał, czy będą zaokrąglane cyfry, przy stawkach do pełnych kwot. 
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Prezydent wyjaśnił, że cytat: „sprawa dotyczy deklaracji a nie kwestii uchwały. W wyniku tego będą 
gdzieś indziej musiały być zaokrąglone w górę a gdzieś indziej w dół. Poniżej pięćdziesięciu i powyżej 
pięćdziesięciu, jak mechanizm pokazuje”. Koniec cytatu. 
 
Radna Szymańska zapytała, cytat: „ile do końca roku szacuje się, ze powinno wpłynąć wpłat i ile wpłynęło tych 
wpłat, oraz jakie będą koszty tej dziedziny działalności miasta”. Koniec cytatu. 
 
Prezydent – poinformował, że cytat: „podamy to państwu po zamknięciu roku w tej chwili w końcówce roku 
organizujemy zbiórkę biodegradowalnych odpadów na terenie miasta… . Na obecną chwile możemy 
powiedzieć, że zaproponowane stawki są bezpieczne z punkty widzenia mieszkańców jak i budżetu miasta. 
Natomiast analiza strumienia śmieci, kosztów funkcjonowania stała się podstawą wyceny tej obniżki. 
Jednocześnie informuję, że 72% mieszkańców deklaruje selektywną zbiórkę odpadów, a 28% nieselektywną”. 
Koniec cytatu. 
 
Radna Grażyna Pichla - poinformowała, że klub Radnych PO poprze projekt uchwały. 
 
Radny Wojciech Cichoń – w imieniu Klubu Radnych KWWTK poinformował, że członkowie klubu poprą 
przedłożone projekty uchwał. 
 
Radna Ewa Szymańska poinformowała, że Klub Radnych PiS poprze przedłożony projekt uchwały. 
Zaznaczając jednocześnie, że stawki za nieselektywną zbiórkę powinny pozostać na dotychczasowym 
poziomie, a stawki za selektywną zbiórkę powinny być obniżone. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcowi Legnicy panu Romanowi Lorenz. 
 
Pan Roman Lorenz jako mieszkaniec spółdzielni mieszkaniowej Piekary swoim wystąpieniu poruszył sprawę 
segregacji śmieci, która zdaniem pan Lorenza powinna być bardziej rozbudowana o większą ilość 
pojemników, które miasto powinno zapewnić w celu odpowiedniej segregacji. np. osobno makulatura, 
opakowania plastikowe oraz drobne metale. Jak również osobny pojemnik na odpady zielone. Na zakończenie 
wyraził niezadowoleni z obecnego sposobu segregacji odpadów oraz kosztów ponoszonych przez 
mieszkańców. 
 
Prezydent – nie zgodził się z wypowiedzią przedmówcy, cytat: „proponuję aby pan Lorenz zgłosił się do 
prezesa swojej spółdzielni mieszkaniowej Piekary i swoje bolączki przekazał, ponieważ kto i jakie pojemniki 
stawia zależy to od zarządcy nieruchomości. Propozycja pańska spowoduje zwiększenie kosztów systemu 
i obciążenie mieszkańców dodatkowymi opłatami. Jeżeli tak pan uważa to ja będę odradzał to radnym”. 
Koniec cytatu. 
 
Jacek Baczyński w imieniu klubu radnych PiS złożyli wniosek do projektu uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za 
pojemnik druk ( 13/XL )o treści: „w § 1 w pkt 3 wykreślić kwotę 9,70 zł i wpisać kwotę 7,00 zł.”  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz wyraziła negatywną opinię do proponowanego 
wniosku. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący przeprowadził próbne glosowanie w celu sprawdzenia urządzenie do głosowania.  
 
Stwierdzono prawidłowość działania urządzenia. 
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Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o treści: „w § 1 w pkt 3 wykreślić kwotę 9,70 zł i wpisać 
kwotę 7,00 zł.”  
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za – 6, przeciwne – 18, wstrzymujące – 0. 
Wniosek stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Przewodniczący postawili pod glosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XL/422/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 
stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 13) Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
odpadów oraz wysokości cen za te usługi – ( druk – 14/XL ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XL/423/13 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 
przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi -stosunkiem głosów: za–23, przeciwne– 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 14) Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – (druk – 15/XL ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XL/424/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - stosunkiem 
głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
 
 
Ad. pkt 6. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radna Ewa Szymańska odczytała i złożyła interpelację w sprawie naprawienia nawierzchni Pl. Słowiańskiego. 
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Radna Anna Płucieniczak odczytała i złożyła interpelację w sprawie przeprowadzenie remontu ulicy 
Piekarskiej i Pawickiej. 
 
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 7. Komunikaty i sprawy różne. 
 
Przewodniczący udzielił głosu pani Aleksandrze Bartkowiak przedstawicielce apteki „Melisa” w Legnicy.  
 
Pani Aleksandra Bartkowiak w swoim wystąpieniu w imieniu właścicieli legnickich aptekarzy poruszyli sprawę 
planowanego zagospodarowania części nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Piekarskiej 7 na aptekę. 
Zaznaczyła, że legniccy farmaceuci zaniepokojeni są zaistniałą sytuacją, która w sposób bezpośredni 
rzutować będzie na funkcjonowanie aptek w najbliższych miesiącach.  
Wystąpienie stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła sprawę zaznaczając, że jeżeli jakaś firma 
łamie zasady konkurencji to należy kierować sprawę do odpowiednich organów. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący złożył wszystkim zebranych życzenia Noworoczne. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął 40 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 10.01.2014 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN SZYNALSKI 
 


