
 
BR. 0002.1.49. 2014. IV 

 
Protokół Nr XLIX/14 

sesji Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 29 września 2014 r. w godz. 1000 do 1110 

 
 
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: 
• Prezydenta Miasta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego, 
• zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal,  
• Sekretarza Miasta pana Marka Białowąsa i 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. 
• Pan Benedykt Ksiądzyna. 
 

Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 19 września 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 – 9/XLIX ), projekt uchwały proponuję rozpatrzyć w pkt 7. 10) porządku obrad, 

 

2. zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – ( druk – 10/XLIX ), projekt uchwały proponuje rozpatrzyć 
w pkt 7. 11) porządku obrad. 

 

Ponadto poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 19 września 2014 r. wystąpił z wnioskiem 
o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie: 
 
1. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Legnicy, Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. – 
( druk – 11/XLIX ), projekt uchwały proponuję rozpatrzyć w pkt 7. 12) porządku obrad, 
 

2. wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier – ( druk – 12/XLIX ), projekt uchwały proponuję rozpatrzyć 
w pkt 7. 13) porządku obrad. 

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

Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie 
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Legnicy, Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. – ( druk – 11/XLIX ) 
i rozpatrzeniu go w pkt 7. 12) porządku obrad. 
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Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0,wstrzymujące – 0. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier – ( druk – 12/XLIX ) i rozpatrzeniu go w pkt 7. 13) 
porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 0,wstrzymujące – 5. 
 
Radny Paweł Frost zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – ( druk – 8/XLIX ). 
 
Radna Ewa Czeszejko- Sochacka zgłosiła wniosek przeciwny. 
 
Radny Kazimierz Hałaszyński – zgłosił wniosek przeciwny zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały, 
ponieważ: cytat „to ta Rada podjęła decyzje o powierzenie temu prezydentowi i go uczyniła za to 
odpowiedzialnym by opracować studium miasta Legnicy, więc nie widzę przeciwskazań abyśmy nad tym 
dzisiaj debatowali”. Koniec cytatu.    
 
Przewodniczący postawił pod glosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – 
( druk – 8/XLIX ). 
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosowe: za – 7, przeciwne – 13, wstrzymujące – 5. 
 
Więcej uwag do porządku obrad 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 16 lipca 2014 r. do 16 września 2014 r. 
4. Zarządzenie Nr 439/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2014 
roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacji 
o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku” – 
( druk – XLIX/1 ), 

5. Informacja z realizacji uchwał oraz wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji 2010-2014, 
podjętych w I półroczu 2014 roku – ( druk - XLIX/2 ),  

6. Informacja o wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy w 2013 r.– ( druk – XLIX/3 ). 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej            
– ( druk 1/XLIX ), 

2) wyrażenia zgody na dzierżawę części dachu na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej                       
– ( druk 2/XLVIII ), 

3) wyrażenia zgody na  najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej                
– ( druk – 3/XLIX ), 

4) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej                
– ( druk – 4/XLIX ), 

5) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości 
kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – ( druk – 5/XLIX ), 

6) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej                  
– ( druk – 6/XLIX ), 

7) nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy – ( druk – 7/XLIX ), 
8) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Legnicy – ( druk – 8/XLIX ), 
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9) rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy, 
10) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy - ( druk – 9/XLIX ), 
11) zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – ( druk – 10/XLIX ), 
12) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Legnicy, Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014  
– ( druk – 11/XLIX ), 

13)  wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier – ( druk – 12/XLIX ). 
8.   Prezentacja obywatelskiej Strategii Rozwoju Legnicy 2015-2020 przez Fundację „Naprawiacze Świata”. 
9.   Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
10. Komunikaty i sprawy różne. 

 
 

Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 48/14 sesji z dnia 28 lipca 2014 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 48/14 sesji z dnia 28 lipca 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 16 lipca 2014 r. 
do 16 września 2014 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 lipca 2014 r. 
do 16 września 2014 r. - do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Ad. pkt 4. Zarządzenie Nr 439/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2014 
roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacji 
o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 
2014 roku” – ( druk – XLIX/1 ). 
 
Zarządzenie otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny przyjęły do akceptującej wiadomości zarządzenie. Komisja Rewizyjna zapoznała się 
z zarządzeniem. Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości zarządzenie. 
 
Radna Ewa Szymańska – zapytała jak na dzień dzisiejszy przedstawia się realizacja podatku dochodowego 
od osób fizycznych i prawnych. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski – poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma zagrożeń.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Zarządzenia...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Zarządzenie Nr 439/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze 
półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 
i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze 
półrocze 2014 roku” - do akceptującej wiadomości. 
Zarządzenie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. Informacja z realizacji uchwał oraz wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji 2010-
2014, podjętych w I półroczu 2014 roku – ( druk - XLIX/2 ). 
 
Informację otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny przyjęły do akceptującej wiadomości informację. Komisja Rewizyjna zapoznała 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 z realizacji uchwał oraz wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji 
2010-2014, podjętych w I półroczu 2014 roku – do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Ad. pkt 6. Informacja o wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy w 2013 r.                  
– ( druk – XLIX/3 ). 
 
Informację otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny przyjęły do akceptującej wiadomości informację. Komisja Rewizyjna zapoznała 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 o wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy w 2013 r. – 
do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 7. 1) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 
15 lat w drodze bezprzetargowej – ( druk 1/XLIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/496/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej - stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 2) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części dachu na czas 
oznaczony w drodze bezprzetargowej – ( druk 2/XLIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/497/14 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części dachu na czas 
oznaczony w drodze bezprzetargowej – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad. pkt 7. 3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  najem lokalu użytkowego na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – ( druk – 3/XLIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/498/14 w sprawie wyrażenia zgody na  najem lokalu użytkowego na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 4) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – ( druk – 4/XLIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/499/14 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 5) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu – ( druk– 5/XLIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/500/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu – stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 4. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
 
 
Ad. pkt 7. 6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
oznaczony w drodze bezprzetargowej – ( druk – 6/XLIX ). 
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Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Rewizyjna, Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Pozostałe Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/501/14 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
oznaczony w drodze bezprzetargowej – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 7) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy                    
– ( druk – 7/XLIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Rewizyjna, Gospodarki,  Budżetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Pozostałe Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/502/14 w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy – 
stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące -0. 
Uchwala stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 
 
Ad. pkt 7. 8) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – ( druk – 8/XLIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisje Rewizyjna, Gospodarki zapoznały się z projektem uchwały. Pozostałe Komisje nie omawiały projektu 
uchwały. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę na przygotowanie wizualnej prezentacji projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił o przedstawienie wizualnej prezentacji. 
 
Pani Agnieszka Wałęga główny projektant zmiany studium podczas wizualnej prezentacji przedstawiła:  
- zmiany studium-cześć graficzna - ( 6 map ), 

� strukturę użytkowania gruntów, 
� stan władania gruntami, 
� rozwój przestrzenny miasta; podziały wewnętrzne, 
� elementy środowiska przyrodniczego, 
� podstawowe elementy systemu transportowego, 
� podstawowe elementy systemów infrastruktury technicznej. 
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- Kierunki zagospodarowania przestrzennego ( 7 map ), 

� kierunki zagospodarowania przestrzennego, 
� polityka przestrzenna wobec środowiska przyrodniczego, 
� polityka przestrzenna wobec środowiska kulturowego. Centrum miasta, 
� kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, 
� kierunki rozwoju infrastruktury technicznej. System energetyczny, 
� kierunki rozwoju infrastruktury technicznej,  
� instrumenty polityki przestrzennej. 

- spójność pomiędzy studium a strategią rozwoju miasta, 
- strukturę funkcjonalna-przestrzennego rozwoju miasta, 
- procentowy udział poszczególnych stref funkcjonalno-przestrzennych w studium, 
- oferty nowych terenów według przeznaczenia, 
- przykłady terenów przeznaczonych do zainwestowania funkcji śródmieścia, 
- rewitalizacje w strefie śródmiejskiej, 
- strefę przekształceń, rehabilitacji rekultywacji, 
- strefy aktywizacji - przykłady terenów przeznaczonych do zainwestowania w mieszkalnictwo, 
- strefy funkcji usługowych – przykłady terenów bez funkcji mieszkaniowej, 
- kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, 
- kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, 
- najistotniejsze cechy projektu zmiany studium, 
- uwagi zgłoszone do projektu studium w ramach konsultacji społecznych. 

 
Przewodniczący podziękował z przedstawienie wizualnej prezentacji. 
 
Radna Ewa Szymańska – zapytała, co się zmieniło w porównaniu do poprzedniego dokumentu i jakie 
największe zmiany wprowadzono w stosunku do poprzednich planów.. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski - poinformował, że cytat: „zmiany dotyczą koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego miasta we wszystkich obszarach, gospodarczym, jak również w obszarze 
polityki mieszkaniowej, układu komunikacyjnego. Polityki dotyczącej stref ochronnych, jak również terenów 
wyznaczanych dla obszarów związanych z możliwością stosowania rozwiązań dotyczących uzyskiwania 
energii odnawialnej z naturalnych źródeł. Zostało zdefiniowane jasno jakie formy działalności mogą być 
prowadzone na terenie miasta. Rozszerzony został zakres obszar rewitalizacji miasta, ponieważ mamy nową 
perspektywę finansowania środkami unijnymi. Zostają wprowadzone nowe rozwiązania układu 
komunikacyjnego miasta”. Koniec cytatu. .   
 
Radna Ewa Szymańska zapytała z czego wynika termin podjęcia uchwały w dniu dzisiejszym. 
 
Prezydent – poinformował, że cytat: „przedłożenie tego dokumentu jest naturalną konsekwencją decyzji Rady 
Miejskiej, która zobowiązała Prezydenta do uchwalenia zmiany tego dokumentu. Cały proces opracowania 
dokumentu jaki i również wymagania prawne dotyczące procedury uchwalenia tego dokumentu musiał być 
wykorzystany. Maksymalnie wykorzystaliśmy czas na konsultacje społeczne. Dwukrotnie je organizując, 
chcieliśmy dać szansę mieszkańcom do zapoznania się z tym dokumentem... Rada zobowiązała Prezydenta 
do przedstawienia tego dokumentu i ten dokument jest państwu przedstawiony w dniu dzisiejszym, ponieważ 
podstawą tego dokumentu jest też przyjęcie później strategii rozwoju miasta”. Koniec cytatu.   
 
Radny Paweł Frost – zapytał w jakiej formie odbywały się konsultacje społeczne. 
 
Jadwiga Łopusiewicz dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej Architektury Budownictwa Urzędu Miasta 
Legnicy poinformowała, że cytat: „procedura nad studium wygląda tak, że po podjęciu uchwały ogłaszamy w 
prasie, w naszym biuletynie informacji publicznej. Podajemy na tablicy ogłoszeń na wszystkich piętrach, że 
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rozpoczęliśmy pracę nad studium. Czekamy na zgłaszanie wniosków. Wszystkie wnioski do studium 
rozpatrujemy. Po sporządzeniu dokumentu studium, zarówno uwarunkowań jak i części kierunków projekt 
takiego dokumentu jest wykładany do publicznego wglądu. Ponieważ dysponujemy już możliwościami 
internetowymi była podana informacja na jakich stronach można ten dokument oglądać. Dokument był 
wyłożony dwukrotnie, w dniach od 7 stycznia do 29 stycznia 2014 r. i następnie 11 lutego do 4 marca 2014 r. 
Dokument jest wykładany na okres trzech tygodni i później jeszcze przez trzy tygodnie można składać uwagi 
do wyłożonego dokumentu. W sumie licząc sześć tygodni plus sześć tygodni to prawie trzy miesiące”. Koniec 
cytatu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały  
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/503/14 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy wraz z uwagami – stosunkiem głosów: za 
– 16, przeciwne – 9, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 9) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy  
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi, przedłożyła projekt uchwały 
uznający skargę za niezasadną. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Radna Anna Płucieniczak Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący poinformował, że Pan Wiesław Sagan zwrócił się z prośbą o udzielenie głosu w sprawie 
klauzul niedozwolonych w umowie z LPWiK. 
 
Radny Kazimierz Hałaszyński – wyraził sprzeciw, ponieważ Pan Wiesław Sagan brał udział w posiedzeniach 
i pracach Komisji i Zespołu Kontrolnego, podczas których przedstawiał swoje argumenty w sprawie klauzul 
niedozwolonych stosowanych jego zdaniem przez LPWIK. Zaznaczył, że całkowicie się zgodził z opinią 
Zespołu co do przedstawionych uzasadnień i merytorycznego uzasadnienia całego zagadnienia. W związku 
z tym cytat: „uważam, że dzisiaj na sesji jeżeli Komisja Rewizyjna w tak różnorodnym składzie podjęła 
określone działania, przedstawiła określone wnioski to uważam, że zbędne jest w tej chwili występowanie 
pana Wiesława Sagana. Jest to wniosek formalny. 
 
Radna Ewa Szymańska zgłosiła wniosek przeciwny. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o nie udzielenie głosu panu Wiesławowi Saganowi.  
 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów; za – 11, przeciwne – 12, wstrzymujące – 1. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/504/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta 
Legnicy – stosunkiem głosów: za – 19, przeciwne – 1, wstrzymujące – 5. 
Uchwala stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 
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Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Przewodniczący powitał posła na Sejm RP Pana Roberta Kropiwnickiego. 
 
 
Ad. pkt 7. 10) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy - ( druk – 9/XLIX ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 września 2014 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
I wersję. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że II wersja 
projektu uchwały i autopoprawka zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję.  
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/505/14 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 4, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 11) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – ( druk – 10/XLVII). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 września 2014 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
I wersję. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała II wersją projektu uchwały wraz z autopoprawką. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/506/14 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – 
stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 4,  wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 12) Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do 
Rady Miejskiej Legnicy, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy, 
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 – ( druk – 11/XLIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
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Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/507/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w 
wyborach do Rady Miejskiej Legnicy, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta 
Legnicy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 – stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. 13) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier – ( druk – 12/XLIX ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/508/14 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier – 
stosunkiem głosów: za – 19, przeciwne – 1, wstrzymujące – 4. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 8. Prezentacja obywatelskiej Strategii Rozwoju Legnicy 2015-2020 przez Fundację 
„Naprawiacze Świata”. 
 
Przewodniczący poinformował, że Fundacja „Naprawiacze Świata” zwróciła się z prośbą o umożliwienie 
przedstawienia Radzie prezentacji obywatelskiej Strategii Rozwoju Legnicy 2015-2020. Prezentację 
przedstawi Pan Jarosław Rabczenko.  
 
Radna Ewa Szymańska zapytała, cytat: „czy to jest w ramach kampanii wyborczej, bo odnoszę wrażenie, że 
jest to prowadzenie kampanii wyborczej na sesji Rady Miejskiej”.  
 
Przewodniczący poinformował, że cytat: „wpłynęło pismo na adres Rady Miejskiej skierowane 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Po rozmowach prawnych i opiniodawczych. Osoby, które prosiłem o 
udzielenie mi tej informacji sugerowały żeby taką prezentację dopuścić do publicznej informacji, gdyż 
wypracowujemy w tej chwili strategię dla miasta Legnicy i nic się takiego złego nie stanie jeżeli część 
obywateli tego miasta pokaże strategie nad którą pracowali. Myślę że wszystko co w tej chwili zrobimy będzie 
polityczne i będzie wyborcze. Jest to tylko informacja i w tej chwili wszystko co ktokolwiek powie, a jeszcze 
jest umiejscowiony gdzieś politycznie i coś przedstawi to będzie można traktować jako kampanię wyborczą. 
Mamy taki okres i musimy z tym żyć”. Koniec cytatu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ślufcik zapytał osobę, która ma przedstawić prezentację. Czy jest 
kandydatem na Prezydenta Miasta Legnicy.  
 
Pan Jarosław Rabczenko poinformował, że jest kandydatem na Prezydenta Miasta Legnicy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ślufcik złożył wniosek o dziesięć minut przerwy w obradach. 
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Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ślufcik zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego Urzędu Miasta, czy 
w obecnej sytuacji gdy Pan Rabczenko jest kandydatem na Prezydenta Miasta Legnicy nie nastąpi złamanie 
ordynacji wyborczej wykorzystując radę miasta tego typy sytuacji. 
 
Mirosław Zagrobelny radca prawny Urzędu Miasta – poinformował, że w nie może tego powiedzieć, ponieważ 
Pan Przewodniczący umieścił to w porządku obrad i obecnie jedynie Rada może zadecydować o jego 
zmianie, poprzez zgłoszenie wniosku formalnego.  
 
Radny Sławomir Skowroński poinformował, że każdy powinien mieć możliwość wystąpienia na sesji Rady. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ślufcik wyraził niezadowolenie z faktu prowadzenia prezentacji przez 
kandydata na Prezydenta Miasta Legnicy. Poinformował, że Klub Radych PiS zwróci się do komisarza 
wyborczego z zapytaniem, czy w tym przypadku nastąpiło złamanie ordynacji wyborczej. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący udzielił głosu Panu Jarosławowi Rabczenko.  
 
Pan Jarosław Rabczanko przedstawił wizualną prezentację obywatelskiej Strategii Rozwoju Legnicy 2015-
2020 Fundacji „Naprawiacze Świata”. 
 
Przewodniczący podziękował, że przedstawienie wizualnej prezentacji. 
 
Rada obejrzała prezentację obywatelskiej Strategii Rozwoju Legnicy 2015-2020 przedstawioną przez 
Fundację „Naprawiacze Świata”. 
 
Przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad. 
 
 
Ad. pkt 9. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Ad. pkt 10. Komunikaty i sprawy różne. 
 
Prezydent poinformował, cytat: „chciałbym wrócić do kwestii Studium uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego. Chciałbym wiedzieć jaki jest zapis dokonany, żebyśmy nie mieli później problemów 
dotyczących prawidłowości głosowania tego dokumentu. Chodzi o przegłosowane uwagi co do kwestii ich 
rozstrzygnięcia, jako głosowania nad tym dokumentem jako łącznym dokumentem. Żeby to wyjaśnić Panie 
Przewodniczący, że głosowanie to było głosowaniem łącznym z uwagami, które były do dokumentu, czyli za 
odrzuceniem tych 27 uwag, które zostały sformułowane przez wnioskodawcę. Wniosek mój był taki by te 
uwagi odrzucić. |Natomiast 14 zostało uwzględnione o czym była mowa. Chciałby usłyszeć jaki będzie zapis”. 
Koniec cytatu.   
 
Przewodniczący poinformował, że cytat: „została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, ja mówiłem że to zgodnie 
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z uwagami ale ma być taki zapis w protokole Rada podjęła uchwałę o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgodnie z wnioskami Prezydenta. Ja powiedziałem zgodnie z uwagami”. Koniec cytatu. 
 
Prezydenta cytat: „żeby nie było żadnych wątpliwości co do procedury głosowania i rozstrzygnięcia jakie jest 
nad tym. Aby później nie było powodem działań zwierzających do uchylenia uchwały. Proszę abyście państwo 
ten temat jednoznacznie rozstrzygnęli, być może przez reasumpcję głosowania”.  Koniec cytatu.  
 
Przewodniczący poinformował, że cytat; „że, integralną częścią uchwały są załączniki, każdy radny miał 
dostęp do tego i wiedział na jaki temat głosował. W związku z tym proszę o ponowne głosowanie”. Koniec 
cytatu. 
 
Prezydent poprosił o przeprowadzenie reasumpcji głosowania. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania do uchwały 8/49 
w sprawie uchwalenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Legnicy.  
Rada przyjęła wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania stosunkiem głosów: za – 16, przeciwne – 4, 
wstrzymujące – 0.  
 
Prezydent poinformował, że cytat: „teraz należało by rozstrzygnąć wniosek odnośnie uwag, czy radni zechcą 
głosować każdą z osobna za lub odrzucić, czy blokiem i to należy rozstrzygnąć”. Koniec cytatu. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie listę nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego projektu 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy. 
 
Rada nie uwzględniła wniesionych uwag do wyłożonego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy stosunkiem głosów: za – 13, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 4. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy wraz z nieuwzględnionymi uwagami. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/503/14 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy– stosunkiem głosów: za – 15, 
przeciwne – 5, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

Prezydent poinformował, że pismem z dnia 17 września br. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan 
Cezary Przybylski poinformował, że mimo naszych zabiegów o przeprowadzenie szkoleń w zakresie 
wykorzystania RPO i jego funkcjonowania dedykowanego dla potencjalnych beneficjentów jak i również dla 
samego miasta. Pan Marszałek poinformował, że do momentu zatwierdzenia RPO przez Komisję Europejską 
ten dokument jest nie aktualny. 
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął 49 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 10.10.2014 r. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
JAN SZYNALSKI 


