
 
BR. 0002.1.47. 2014. IV

Protokół Nr XLVII/14
sesji Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 30 czerwca2014 r. w godz. 1000 do 1150

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski.

Na stan 25 radnych, w sesji  uczestniczyło 22 radnych. W trakcie sesji  przybyli  radni,  Ryszard Kępa, Jan
Kurowski.  Nieobecna  usprawiedliwiona  radna  Grażyna  Pichla.  Jest kworum  i  Rada  może  podejmować
prawomocne decyzje. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Przewodniczący powitał:
 zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal, pana Ryszarda Białka, 
 Skarbnika Miasta panią Grażynę Nikodem - lista stanowi zał. nr 2 do protokołu,
 Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy pana Mirosława Giedrojćia,
 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.
 Pan Benedykt Ksiądzyna.

Przewodniczący Rady Jan Szynalski poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 20 czerwca
2014 r. wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie:
1. zmieniający  uchwałę  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  miasta  Legnicy

- ( druk – 6/XLVII ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 7. 6) porządku obrad,
2. zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – ( druk – 7/XLVII  ). Zaproponował rozpatrzenie  projektu

uchwały w pkt 7. 7) porządku obrad.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący  poinformował,  że  tablica  do  wyświetlani  wyników  głosowań  jest  uszkodzona.  Wyniki
głosowań będą odczytywane i podawane z wydruku komputerowego. Sprzeciwu nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołów z sesji.
2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy w okresie od 14 maja 2014 r. do 17 czerwca 2014 r.
4. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
5. Informacja  z  realizacji  „Wieloletniego  Programu  Gospodarowania  Mieszkaniowym  Zasobem  Miasta

Legnicy na lata 2009 – 2013” – ( druk – XLVII/1 ).



6. Realizacja „Strategii Rozwoju Kultury w Legnicy w latach 2007-2013 (2020)” – ( druk XLVII/2 ).
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) odstąpienia  od  żądania  zwrotu  bonifikaty  udzielonej  przy  sprzedaży  przez  Gminę  Legnica  lokalu
mieszkalnego – ( druk 1/XLVII ),

2) przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Legnicy w latach
2014 – 2020 – ( druk 2/XLVII ),

3) 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 – 3/XLVII ),

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność
Gminy Legnica – ( druk – 4/XLVII ),

5) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy – ( druk 5/XLVII ),
6) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  miasta  Legnicy

- ( druk –6/XLVII ),
7) zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – ( druk – 7/XLVII ). 

8. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
9. Komunikaty i sprawy różne.

Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady.

Przewodniczący poinformował, że protokoły Nr 45/14 sesji z dnia 26 maja 2014 r. i Nr 46/14 uroczystej sesji
z dnia 2 czerwca 2014 r. znajdują się do wglądu w Biurze Rady od dnia podpisania.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołów do akceptującej wiadomości Rady.

Sprzeciwu nie zgłoszono

Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokoły Nr 45/14 sesji z dnia 26 maja 2014 r. i Nr 46/14
uroczystej sesji z dnia 2 czerwca 2014 r.

Ad. pkt 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

Informację otrzymali wszyscy radni. 

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...”  do wiadomości Rady.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada przyjęła Informację o pracy Rady w okresie między sesjami - do akceptującej wiadomości.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.  pkt  3.  Raport  z  działalności  Prezydenta  Miasta  Legnicy  w  okresie  od  14  maja  2014  r.
do 17 czerwca 2014 r.

Raport otrzymali wszyscy radni.
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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 14 maja 2014 r. do 17
czerwca 2014 r. - do akceptującej wiadomości.
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący ogłosił przerwę techniczną na przygotowanie wizualnej prezentacji.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. pkt 4. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Przewodniczący poinformował, że Minister Pracy i Polityki Społecznej zwrócił  się z prośbą o umożliwienie
przedstawienia Radzie prezentacji nt. modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący poprosił panią Małgorzatę Trochę-Brzezińską przedstawicielkę Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej o przedstawienie prezentacji.

Pani  Małgorzata  Trocha-Brzezińska  podczas  wizualnej  prezentacji modelu  nieodpłatnego  poradnictwa
prawnego i obywatelskiego przedstawiła: 
- instytucje partnerskie realizujące projekt,
- definicję poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
- informacje prawne,
- porady prawne,
- porady obywatelskie,
- dodatkowe usługi ( mediacje, edukacje ),
- koncepcje systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
- koncepcją Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS i Fundacji Uniwersyteckich Porad Prawnych,
- organizacja systemu,
- podmioty udzielające porad,
- komisja Związku Biur Porad Obywatelskich,
- beneficjenci,
- organizacja systemu,
- podmioty świadczące usługi,
- problemy wymagające pomocy prawnej,
- standardy udzielania porad z ostatnich 5 lat,
- metody udzielania porad prawnych i obywatelskich,
- nowoczesne technologie informatyczne,
- wpływ  systemu  bezpłatnego  poradnictwa  prawnego  i  obywatelskiego  na  politykę  społeczną  i  wymiar

sprawiedliwości,
- materiały i opracowania dotyczące poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Przewodniczący podziękował za omówienie i przedstawienie  prezentacji modelu nieodpłatnego poradnictwa
prawnego i obywatelskiego.
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Zastępca  Prezydenta  Miasta  Legnicy  Dorota  Purgal  –  zapytała  jak  będzie  wyglądało  poradnictwo
w samorządach.

Pani Małgorzata Trocha-Brzezińska – obecnie jest to projekt i na dzień dzisiejszy nie wiadomo jak będzie
konkretnie wyglądał.

Radny  Wojciech  Cichoń  zapytał,  kto  podejmie  decyzje  o  wprowadzeniu  w  życie  konkretnej  koncepcji
udzielania porad Prawno obywatelskich i kto będzie finansował to zadanie.

Pani Małgorzata Trocha-Brzezińska – projekt ma się zakończyć w miesiącu sierpniu br. i wówczas zostanie
podjęta decyzja o wprowadzeniu w życie konkretnego modelu, który będzie finansowany z budżetu państwa.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący podziękował za przedstawienie projektu.

Przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad.

Ad. pkt 5. Informacja z realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Miasta Legnicy na lata 2009 – 2013” – ( druk – XLVII/1 ).

Informację otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący  poinformował,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów  przyjęła  informację.  Pozostałe  Komisje
przyjęły do wiadomości informację.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...” do akceptującej wiadomości Rady.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada  przyjęła  Informację  z  realizacji  „Wieloletniego  Programu  Gospodarowania  Mieszkaniowym
Zasobem Miasta Legnicy na lata 2009 – 2013” - do akceptującej wiadomości.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. pkt 6. Realizacja „Strategii Rozwoju Kultury w Legnicy w latach 2007-2013 (2020)” – ( druk XLVII/2 ).

Realizację Strategii otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów przyjęła realizację strategii. Pozostałe Komisje
przyjęły do wiadomości realizację strategii.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Realizacji...” do akceptującej wiadomości Rady.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Nie słyszę sprzeciwu.
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Rada  przyjęła  Realizację  „Strategii  Rozwoju  Kultury  w  Legnicy  w  latach  2007-2013  (2020)”  –
do akceptującej wiadomości.
Realizacja Strategii stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. pkt 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Ad.  pkt 7.  1)  Projekt  uchwały w  sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej  przy
sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – ( druk 1/XLVII ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.,

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XLVII/469/14 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego - stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0,
wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.  pkt  7.  2)  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Miejskiego  Programu  Działań  na  Rzecz
Niepełnosprawnych Mieszkańców Legnicy w latach 2014 – 2020 – ( druk 2/XLVII ).

Projekt  uchwały  wraz  z  autopoprawką  Prezydenta  Miasta  Legnicy  z  dnia  18  czerwca  2014  r.  otrzymali
wszyscy radni.

Wszystkie  komisje  pozytywnie  zaopiniowały  projekt  uchwały,  a  komisja  Budżetu  i  Finansów  wraz
z autopoprawką.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła  uchwałę Nr XLVII/470/14 w sprawie przyjęcia  Miejskiego Programu Działań na Rzecz
Niepełnosprawnych  Mieszkańców  Legnicy  w latach  2014  –  2020  –  stosunkiem  głosów:  za  –  24,
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.  pkt  7.  3)  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 – 3/XLVII ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący  poinformował,  że  Komisje  Spraw  Obywatelskich  i  Rodziny,  Edukacji,  Kultury  i  Sportu,
Gospodarki  zapoznały  się  z projektem  uchwały. Komisje  Rewizyjna,  Budżetu  i  Finansów  negatywnie
zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu uchwały.
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Radny Sławomir Skowroński przedstawił uzasadnienia do projektu uchwały.

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 – 7, przeciwne – 16,
wstrzymujące – 1.

Ad.  pkt  7.  4)  projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  zasad  gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnica – ( druk – 4/XLVII ).

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  XLVII/471/14  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  zasad  gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnica – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0,
wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. pkt 7. 5) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy
– ( druk 5/XLVII ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący  poinformował,  że  Komisja  Budżetu i  Finansów pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.
Pozostałe Komisje nie omawiały projektu uchwały.

Przewodniczący  przed  rozpatrzeniem  skargi  poinformował,  że  na  jego  ręce  wpłynęło  kolejne  pismo
z 23.06.2014r. od Pana Sagana będące skargą na bezczynność Prezydenta. Cytat:  „utrzymanie stanowiska
LPGK ( umowa najmu kubłów z naruszeniem prawa ) świadczy o braku reakcji ze strony prezydenta i jest to
uporczywe działanie na szkodę mieszkańców Legnicy. Informuję, że do dnia 16.06.2014 r., w którym odbyło
się posiedzenie Komisji Rewizyjnej nie podjęto nawet próby rzetelnego zbadania mojej skargi. Dotyczy ona
klauzul  niedozwolonych w umowie najmu pojemników na odpady autorstwa LPGK. Zespól  kontrolny oraz
Komisja  Rewizyjna  jako  całość  nigdy  nie  zajęła  się  sednem  skargi,  tj. odniesieniem  się  do  klauzul
niedozwolonych.”. Koniec cytatu.

Przewodniczący  poinformował,  że  pismo  pana  Sagana  z  dnia  23  czerwca  br.  jest  powieleniem  zarzutu
bezczynności organu wykonawczego w tej samej sprawie, którą rozpatrywała Komisja Rewizyjna. Skarżący
w piśmie zarzuca niewłaściwa pracę Komisji Rewizyjnej przy rozpatrywaniu skargi z 31.03.2014 r. Ponadto
poinformował, że w trakcie sesji otrzymał od pana Sagana kolejne pismo dotyczące skargi na bezczynność
Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący odczytał treść pisma.
Kopia pisma stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.
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Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i postawił go pod głosowanie. 

Rada podjęła uchwałę Nr XLVII/472/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta
Legnicy – stosunkiem głosów: za – 16, przeciwne – 4, wstrzymujące – 2.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. pkt 7. 6) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Legnicy - ( druk – 6/XLVII ).

Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 czerwca 2014 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  XLVII/473/14  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 4, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. pkt 7. 7) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014  – ( druk – 7/XLVII).

Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 czerwca 2014 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.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada  podjęła  uchwałę  Nr  XLVII/474/14  w  sprawie  zmian  budżetu  miasta  Legnicy  na  rok  2014  –
stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 4, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. pkt 8. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

Radny Jacek Baczyński odczytał i złożył zapytanie w sprawie wystawy zorganizowanej w Legnickiej Galerii
Sztuki.
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Radna Ewa Szymańska zapytała czy możliwa jest zmiana zapisów uchwały dotyczącej zagospodarowania
opadów komunalnych.

Zastępca  Prezydenta  Miasta  Legnicy  Jadwiga  Zienkiewicza  –  poinformowała,  że  wszelkie  zmiany  będą
możliwe po upływie dwóch lat.

Więcej uwag nie zgłoszono.

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

Ad. pkt 9. Komunikaty i sprawy różne.

Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni otrzymali pismo Prezydent Miasta Legnicy z dnia 22 maja
2014 r.  w którym zwraca się  z  prośbą o wyznaczenie  5 przedstawicieli  Rady Miejskiej  Legnicy do pracy
w Zespole  Kwalifikacji  Projektów  do  Budżetu  Obywatelskiego  miasta  Legnicy  na  rok  2015.  Poprosił
o zgłaszanie kandydatów.

Radna Małgorzata Nowosielska zgłosiła kandydaturę radnego Wojciecha Cichonia.
Radny Wojciech Cichoń zgłosił kandydaturę radnego Włodzimierza Tulejko.
Radny Lesław Rozbaczyło zgłosili kandydaturę radnego Jacka Kiełba.
Radny Krzysztof Ślufcik zgłosił kandydaturę radnej Anny Płucieniczak.
Radny Kazimierz Hałaszyński zgłosił swoją kandydaturę.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili  zgodę do pracy w Zespole Kwalifikacji Projektów do Budżetu Obywatelskiego
miasta Legnicy na rok 2015.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie osoby zgłoszone do pracy w w/w Zespole.

Rada wyznaczyła 5 radnych do pracy w Zespole Kwalifikacji Projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta
Legnicy na rok 2015 w osobach Wojciech Cichoń,  Włodzimierz Tulejko,  Jacek Kiełb,  Anna Płucieniczak,
Kazimierz Hałaszyński stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące -1.

Przewodniczący  poinformował,  że do 30 sierpnia 2014 r.  radni  mogą składać wnioski  do budżetu miasta
Legnicy na 2015 rok.

Przewodniczący udzielił głosu panu Wiesławowi Saganowi.

Pan Wiesław Sagan w swoim wystąpieniu wyraził niezadowolenie ze sposobu rozpatrzenia złożonej przez
niego skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy.

Więcej uwag nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął  47 sesję Rady
Miejskiej Legnicy.

Protokółował:
Janusz Siczek

Legnica, dnia 03.07.2014 r.
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PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN SZYNALSKI
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