
 
BR. 0002.1.50. 2014. IV 

 
Protokół Nr L/14 

sesji Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 27 października 2014 r. w godz. 1000 do 1520 

 
 
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: 
• Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pana Pawła Wróblewskiego, 
• 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 zaproponował wprowadzenie do porządku obrad pkt 5a o treści wręczenie odznaki Zasłużony 
dla Województwa Dolnośląskiego osobom związanym z naszym miastem. 
 
Poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 15 października 2014 r. wystąpił z wnioskiem 
o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie: 
 

1. likwidacji ulicy oraz jej nazwy na obszarze miasta Legnicy – ( druk – 10/L ). Zaproponował rozpatrzenie 
projektu uchwały w pkt 6. 9) porządku obrad. 
 

2. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2015 
roku - ( druk – 11/L ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 10) porządku obrad, 

 
Ponadto poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 16 października 2014 r. wystąpił 
z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy na realizację zadań 
inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie 
ogrzewania na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Legnicy                      
– ( druk – 12/L ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 11) początku obrad, 

 
Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 17 października 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 – 13/L ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 12) porządku obrad, 
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2. zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – ( druk – 14/L ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały 
w pkt 6. 13) porządku obrad. 

 

Poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 27 października 2014 r. wystąpił z wnioskiem 
o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał: 
 
1. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku 

rolnym i w podatku leśnym – ( druk 15/L ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 15) 
porządku obrad. 
 

2. zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego – ( druk 16/L ). 
Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 16) 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 obrad projektu uchwały 
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku 
rolnym i w podatku leśnym – ( druk 15/L ) i rozpatrzeniu go w pkt 6. 15) porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
zmieniającego uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego – ( druk 16/L ) 
i rozpatrzeniu go w pkt 6. 16) porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
 
Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy i rozpatrzeniu go 
w pkt 6. 14) porządku obrad. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy 
i rozpatrzeniu go w pkt 6. 14) porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt 5a o treści 
wręczenie odznaki Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego osobom związanym z naszym miastem. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
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 17 września 2014 r. do 14 października 2014 r. 
4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Legnicy VI kadencji za okres od 1 grudnia 2010 r. 

do 30 września 2014 r. 
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/14, w tym o wynikach sprawdzianu 

i egzaminów – ( druk – L/1 ). 
5a.  Wręczenie odznaki Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego osobom związanym z naszym miastem. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 



 

 

3

 

1) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015” – ( druk - 1/L ), 

2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Legnica a Gminą Środa Śląska 
w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania 
prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Prawosławnej 
Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy – ( druk – 2/L ), 

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

4) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Legnicy 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Legnicy                  
– ( druk – 5/L ), 

5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej – obszar Legnica – ( druk – 6/L ), 

6) przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Miasta Legnicy” – ( druk – 7/L ), 

7) uchwalenia „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015 – 2020 PLUS” – ( druk 8/L ), 
8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy-dawnej 

wsi Piekary Stare – ( druk – 9/L ), 
9) likwidacji ulicy oraz jej nazwy na obszarze miasta Legnicy – ( druk – 10/L ). 
10) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 

2015 roku - ( druk – 11/L ), 
11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej 

z budżetu miasta Legnicy na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, 
służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania  opartego na paliwie stałym na 
ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Legnicy – ( druk – 12/L ), 

12) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy                                           
- ( druk – 13/L ), 

13) zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – ( druk – 14/L ), 
14) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, 
15) określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym 

i w podatku leśnym – ( druk 15/L ), 
16) zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego – ( druk 16/L ). 

7. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
8. Komunikaty i sprawy różne. 
 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 49/14 sesji z dnia 29 września 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 49/14 sesji z dnia 29 września 2014 r. 
 
 
Ad. pkt 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
 
Informację otrzymali wszyscy radni.  
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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 17 września 2014 r. 
do 14 października 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 17 września  2014 r. 
do 14 października 2014 r. - do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Legnicy VI kadencji za okres od 1 grudnia 
2010 r. do 30 września 2014 r. 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie. Komisje Gospodarki, Budżetu i Finansów przyjęły sprawozdanie. Pozostałe Komisje nie 
omawiały sprawozdania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Legnicy VI kadencji za okres od 1 grudnia 
2010 r. do 30 września 2014 r. - do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/14, w tym o wynikach 
sprawdzianu i egzaminów – ( druk – L/1 ). 
 
Informację otrzymali wszyscy radni. 
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Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny przyjęły do akceptującej wiadomości informację. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie 
zaopiniowała informację. Pozostałe Komisje przyjęły informację. 
 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie wizualnej prezentacji informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2013/14, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. 
 
Pani Halina Gawin-Majewska dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy podczas 
wizualnej prezentacji omówiła i przedstawiła: 
- Bazę oświatową. 
- Placówki specjalne, 
- Zespół Szkół Niepublicznych. 
- Zespoły Szkół Ogólnokształcących. 
- Placówki niepubliczne, 
- pracownie do nauki zawodu, 
- pracownie egzaminacyjne, 
- pracownie komputerowe w szkołach, 
- bezpieczeństwo w szkołach i placówkach, 
- kamery i dyżury nauczycieli. 
- świetlice szkolne, 
- stołówki szkolne, dożywianie, 
- bazę sportową, 
- wychowanie przedszkolne, 
- szkoły podstawowe, 
- szkoły ponadgimnazjalne, 
- wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014, 
- egzaminy, sprawdziany, 
- po szkole podstawowej, 
- egzamin gimnazjalny, 
- egzaminy maturalne – zdawalność w 2014 r., 
- egzaminy zawodowe – zdawalność w 2014 r., 
- nowe egzaminy zawodowe, 
- kadra ( poziomy wykształcenia, stopnie awansu zawodowego ), 
- finansowanie zadań oświatowych w 2011 r. – 2014 r., 
- strukturę wydatków na zadania oświatowe. 
 
Przewodniczący podziękował za prezentację. 

 
Radna Ewa Szymańska zapytała, co oznacza zapis zero przy zdawalności matury w Technikum Rolniczym.  
 
Halina Gawin-Majewska dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, poinformowała, 
że w Technikum Rolniczym w klasie maturalnej było 6 uczniów, do egzaminu maturalnego przystąpiło 4 
uczniów i nie zdało, stad zapis zero. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...”  do wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
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Rada przyjęła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/14, w tym o 
wynikach sprawdzianu i egzaminów – do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5a. Wręczenie odznaki Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego osobom związanym 
z naszym miastem. 
 
Przewodniczący poprosił pana Pawła Wróblewskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego o wręczanie odznaki panu Ryszardowi Kępie. 
 
Pan Paweł Wróblewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przedstawił 
charakterystykę pana Ryszarda Kępy Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy, następnie na środku 
sali obrad wręczył Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.  
 
Przewodniczący poprosił pana Michała Huzarskiego radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny o przedstawienie osób wyróżnionych 
odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.  
 
Pan Michał Huzarski radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odczytał zasługi osób zasłużonych dla 
Województwa Dolnośląskiego.  
Odznaki Złote Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego otrzymali: 

1. Włodzimierz Kalski - ( pośmiertnie )  odznaczenie odebrała żona. 
2. Bogusława Kurkowska. 
3. Jan Baca. 
4. Grażyna Sokołowska. 
5. Mariusz Końka. 
6. Lesław Trubisz. 
7. Bożena Kaszewska. 
8. Dorota Szczepaniak. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski wraz z Prezydentem Miasta Legnicy Tadeuszem 
Krzakowskim pogratulowali wszystkim odznaczonym. 
 
 
Przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad. 
 
 
Ad. pkt 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 6. 1) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2015” – ( druk - 1/L ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada podjęła uchwałę Nr L/509/14 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2015” - stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. pkt 6. 2) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Miejską Legnica a Gminą Środa Śląska w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki 
religii dla uczniów wyznania prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii 
Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy – ( druk – 2/L ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
 
Rada podjęła uchwałę Nr L/510/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Gminą Miejską Legnica a Gminą Środa Śląska w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania 
nauki religii dla uczniów wyznania prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy 
Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy–stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne– 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
 
Ad. pkt 6. 3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  najem lokalu użytkowego na czas 
oznaczony w drodze bezprzetargowej – ( druk – 3/L ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr L/511/14 w sprawie wyrażenia zgody na  najem lokalu użytkowego na czas 
oznaczony w drodze bezprzetargowej – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 4) Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Legnicy oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze miasta Legnicy – ( druk – 5/L ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach w celu przygotowania wizualnej prezentacji materiału. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił o przedstawienie wizualnej prezentacji. 
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Pani Agnieszka Wałęga przedstawicielka Pracowni Projektowo-Usługowej „SKALA” z Lubina, podczas 
wizualnej prezentacji przedstawiła i omówiła Ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejskich planów zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy. 
 
Przewodniczący podziękował za prezentacje i poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej 
nie omawiała projektu uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr L/512/14 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Legnicy oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze miasta Legnicy – stosunkiem głosów: za – 18, przeciwne–0, wstrzymujące– 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 5) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszar Legnica – ( druk – 6/L ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr L/513/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszar Legnica – stosunkiem głosów:           
za - 22 , przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwałą stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia 
gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Legnicy” – ( druk – 7/L ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie wizualnej prezentacji.  
 
Pan Andrzej Gołąbek Prezes Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o. o w Łodzi podczas 
wizualnej prezentacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepo, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
miasta Legnicy omówił i przedstawił:  
- podstawę prawną opracowania, 
- politykę energetyczna Polski do 2030 r., 
- zadania Samorządu Województwa w realizacji polityki energetycznej Polski di 2030 r., 
- realizację w gminie, 
- dalsze procedury rozwoju energetyki w Gminie, 
- informacje ogólne o Legnicy, 
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- ocenę aktualnego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe, 
- ogólną charakterystykę systemu Elektro, 
- ogólną charakterystykę systemu gazowniczego, 
- aktualne zużycie gazu sieciowego w Legnicy, 
- prognozę zapotrzebowania na nośniki energetyczne do 2030 r., 
- prognozę zapotrzebowania na energie elektryczną, 
- prognozę zapotrzebowania na gaz ziemny, 
- ocenę systemów energetycznych w regionie, 
- ocenę systemu ciepłowniczego, 
- ocenę systemu elektro-energetycznego, 
- ocenę systemu gazowniczego, 
- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek energii, 
- ogólną charakterystykę źródeł odnawialnych, 
- ocenę możliwości wykorzystania kogeneracji i ciepła odnawialnego z instalacji przemysłowych. 
 
Przewodniczący podziękował za prezentację. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr L/514/14 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Legnicy” – stosunkiem 
głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 7) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015 – 2020 
PLUS” – ( druk 8/L ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawka Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 października 2014 r. otrzymali 
wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie wizualnej prezentacji Strategii. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski podczas wizualnej prezentacji szczegółowo omówił Strategię 
Rozwoju Miasta Legnicy 2015 – 2020 „PLUS”. Prezentacja zawierała: 
- ramy prawne opracowania Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020 PLUS, 
- koncepcje przestrzennego zagospodarowania Kraju 2030, 
- krajową strategię rozwoju regionu 2010-2020, 
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, 
- przebieg prac nad Strategia, 
- osoby uczestniczące w procesie tworzenia Strategii, 
- strefę społeczno-kulturową, 
- strefę społeczno-gospodarczą, 
- podstawowe dane o mieście, 
- dane demograficzne: 

� liczbę osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy, 
� migrację wewnętrzną w Legnicy i gminach powiatu Legnickiego, 
� rynek pracy w mieście, 
� przeciętne wynagrodzenie w mieście, 
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� zasoby rynku pracy w mieście, 
� podmioty gospodarcze, 
� wskaźniki sumaryczne, 

- gospodarkę - ( dochody, wpływy do budżetu miasta ), 
- opiekę społeczną, 
- mieszkalnictwo, 
- infrastrukturę społeczną, 
- szkolnictwo, 
- szkolnictwo wyższe w mieście, 
- budżet miasta – dochody i wydatki, 
- organizacje pożytku publicznego, 
- turystyka, 
- infrastruktura sieciowa, 
- liczbę zarejestrowanych pojazdów w mieście, 
- struktura użytkowa gruntów, 
- ocenę jakości zycia w mieście, 
- poczucie więzi z miastem, 
- ocenę spółek miejskich, 
- ocenę dotychczasowych inwestycji w mieście, 
- oczekiwania i inwestycje mieszkańców, 
- ocenę zmiany funkcji lotniska, 
- wizje rozwoju miasta, 
- 5 celów strategicznych: 

1. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach oraz podnoszenie atrakcyjności 
inwestycyjnej Miasta. 

2. Wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu. 
3. Poprawa jakości i warunków życia Legniczan. 
4. Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego. 
5. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. 

- Kierunki rozwoju komunikacji miejskiej. 
 
Przewodniczący podziękował za przestawienie prezentacji i poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia 
i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich i Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe Komisje 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radny Jacek Baczyński zapytał, czy jest prawdą, że zniknie skrzyżowanie drogi S3 z ulicą Działkową. 
 
Prezydent poinformował, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzgadniając przebieg drogi S 3 
i uzyskując pozwolenie na lokalizacje przebiegu drogi tym korytarzem ograniczyła dostęp z ulicy Działkowej 
do S 3. 
 
Radny Jacek Baczyński poinformował, że jego zdaniem obecna Rada nie powinna przyjmować tej strategii. 
Strategia powinna być przyjęta przez nową Radę. 
 
Prezydent – przypomniał radnemu, że to obecna Rada zobowiązała Prezydenta Miasta Legnicy do 
opracowanie strategii i to ta Rada powinna ją przyjąć lub odrzucić. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
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Rada podjęła uchwałę Nr L/515/14 w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy                
2015 – 2020 PLUS” wraz z autopoprawką – stosunkiem głosów: za – 18, przeciwne – 6, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Prezydent podziękował radnym za przyjęcie strategii. 
 
Radny Kazimierz Hałaszyński zgłosił wniosek o przerwę w obradach. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
 
 
 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
 
Ad. pkt 6. 8) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy-dawnej wsi Piekary Stare – ( druk – 9/L ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich i 
Rodziny, Edukacji, Kultury i Sportu nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Poinformował, że w załączniku Nr 2 do uchwały znajduje się uwaga, której Rada nie uwzględniła. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 2. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr L/516/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy-dawnej wsi Piekary Stare  wraz z załącznikiem Nr 2 – stosunkiem głosów: 
za – 16, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 9) Projekt uchwały w sprawie likwidacji ulicy oraz jej nazwy na obszarze miasta Legnicy – 
( druk – 10/L ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała, czy nazwa likwidowanej ulicy będzie w przyszłości wznowiona na innym 
obszarze.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy Ryszard Białek poinformował, że właściciel firma Modernbud na terenie 
której znajduje się ulica Stefana Korbońskiego, zwrócił się z prośbą o zlikwidowanie nazwy tej ulicy ponieważ 
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jest to droga wewnętrzna. Natomiast nazwisko pana Stefana Korbońskiego zostało wprowadzone do 
słownika nazw i będzie umieszczone przy nadawaniu nazwy nowej ulicy w przyszłości. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
 
Rada podjęła uchwałę Nr L/517/14 w sprawie likwidacji ulicy oraz jej nazwy na obszarze miasta Legnicy 
– stosunkiem głosów: za – 19, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
 
Ad. pkt 6. 10) Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
działających na terenie miasta Legnicy w 2015 roku - ( druk – 11/L ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr L/518/14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
działających na terenie miasta Legnicy w 2015 roku – stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
 
Ad. pkt 6. 11) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy na realizację zadań inwestycyjnych 
z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania 
opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Legnicy – 
( druk – 12/L ). 
 
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 L/519/14 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy na realizację zadań inwestycyjnych z 
zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania 
opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Legnicy – 
stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Ad. pkt 6. 12) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy - ( druk – 13/L ). 
 
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 L/520/14 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za – 17, przeciwne – 2, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 13) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – ( druk – 14/L ). 
 
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 L/521/14 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – stosunkiem 
głosów: za – 17, przeciwne – 3, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 14) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 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 poinformowała, że Komisja Rewizyjna po 
rozpatrzeniu skargi uznała skargę  za niezasadną.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr L/522/114 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 18, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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Ad. pkt 6. 15) Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 
w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym – ( druk 15/L ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała co się zmieniło w deklaracjach. 
 
Grażyna Pinkowicz Zastępca Skarbnika Główny Księgowy Urzędu Miasta Legnicy poinformowała, że 
uchwalenie nowych wzorów deklaracji wynika z konieczności dostosowania ich do obowiązujących przepisów 
prawa z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. Została dodana rubryka o położeniu 
działki. Obecnie jest to jeden dokument  i tak samo w podatku leśnym dwa załączniki zostały umieszczone w 
jednym. Dopisano do deklaracji i informacji współwłaścicieli. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr L/523/14 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w 
podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym – stosunkiem głosów: za – 20, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 16) Projekt zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku 
rolnego – ( druk 16/L ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr L/524/14 zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i 
podatku rolnego – stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radny Jacek Baczyński odczytał i złożył interpelacje w sprawie: 
- zwiększenia miejsc parkingowych przy miejskim stadionie, 
- uporządkowania wnętrza podwórkowego przy ul. Matejki, 
- przebudowy chodnika przy ul. Działkowej w okolicy przejazdu kolejowego.  
Interpelacje stanowią załączniki nr 25-27 do protokołu. 
 
Radna Anna Płucieniczak odczytał i złożyła interpelację w sprawie udostepnienia tymczasowego przejścia dla 
pieszych w okolicy remontowanej ul. Jaworzyńskiej. 
Interpelacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
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Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poinformował, żę zgodnie z § 37 Statutu Legnicy Prezydent zobowiązany jest do udzielenia 
odpowiedzi na interpelacje na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 
 
 
Ad. pkt 8. Komunikaty i sprawy różne. 
 
Przewodniczący udzielił głosu Panu Zdzisławowi Strawczyńskiemu mieszkańcowi Legnicy  
 
Pan Zdzisław Strawczyński w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z pracy i kontaktów Prezydenta Miasta 
Legnicy Pana Tadeusza Krzakowskiego z mieszkańcami. 
 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała do kiedy trwa obecna kadencja Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że obecna kadencja Rady trwa do 21 listopada br. 
 
Przewodniczący poprosił radnych o zgłaszanie się do pocztu sztandarowego na 11 listopada br. 
 
Radni Grażyna Pichla, Jacek Baczyński, Jacek Kiełb zgłosili się do pocztu sztandarowego. 
 
Przewodniczący podziękował wszystkim radnym za owocną prace w Radzie. 
 
Prezydent podziękował wszystkim za 4 letnią współpracę z Radą. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął 50 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 07.11.2014 r. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
JAN SZYNALSKI 


