
 
BR. 0002.1.1.2014. IV 
 
 

PROTOKÓŁ 
1 INAUGURACYJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ LEGNICY  

VII KADENCJI 
w dniach 1  i  2 grudnia 2014 r. 

 
Sesję otworzył i prowadził najstarszy wiekiem radny Stanisław Kot 
 
Otwieram 1 sesję Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Prowadzący powitał: 
• Prezydenta Miasta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego, 
• zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal, pana Ryszarda Białka, 
• Sekretarza Miasta pana Marka Białowąsa i Skarbnika Miasta panią Grażynę Nikodem - lista stanowi 

zał. nr 1 do protokołu,  
• przedstawicieli mass- mediów, 
• mieszkańców miasta. 
• wszystkich Radnych. 
 
Prowadzący radny Stanisław Kot poinformował, że Komisarz Wyborczy w Legnicy postanowieniem 
Nr 396 z dnia 25 listopada 2014 r. zwołał na dzień dzisiejszy posiedzenie nowo wybranej Rady Miejskiej 
Legnicy, w celu złożenia ślubowania przez radnych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
zostałem wyznaczony do prowadzenia sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. 
Postanowienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Prowadzący poinformował, że dołoży starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie 
z prawem. Stwierdził, że ustawowy skład rady wynosi 23 radnych. 
 
Na stan 23 radnych w sesji uczestniczyło 23 radnych. Jest quorum i Rada może podejmować 
prawomocne uchwały. Lista obecności stanowi zał. nr 3 do protokołu. 
 
 
Złożenie ślubowania przez radnych. 
 
Prowadzący radny Stanisław Kot poinformował, że zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. 
Ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołany kolejno radny powstaje 
i wypowiada słowo „ślubuję”, każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę „ Tak mi 
dopomóż Bóg” po słowie „ślubuję”. 
 
Prowadzący poprosił zebranych o powstanie i wprowadzenie sztandaru. 
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Najmłodszy wiekiem radny Jacek Baczyński odczytał rotę: 
 
 Rota. 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 
 
Radni złożyli ślubowanie wg odczytanej listy obecności. 
 
Prowadzący podziękował za złożenie ślubowania i stwierdził, że radni objęli mandat Radnego Miasta 
Legnicy. Poprosił zebranych o powstanie i wyprowadzenie sztandaru. 
 
Prowadzący obrady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu 1. Wybór 
przewodniczącego Rady i podjęcie uchwały w tej sprawie.  
Poinformował, że tablica do wyświetlania wyników głosowań jest uszkodzona. Wyniki głosowań będą 
odczytywane i podawane z wydruku komputerowego.  
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Prowadzący postawił pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad punktu 1. Wybór 
przewodniczącego Rady i podjęcie uchwały w tej sprawie. 
Rada wprowadziła do porządku obrad pkt 1. podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego 
Rady stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Prowadzący poinformował, że: 
- Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada gminy 

wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.   

- zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym radny nie może brać udziału w głosowaniu, 
jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego, w związku z powyższym kandydaci nie otrzymają kart do 
głosowania. Prowadzący zaznaczył, że cytat: „w tym wypadku ten akapit nie dotyczy. Dotyczy 
innych głosowań, które mogą być w czasie pełnienia funkcji radnego”. Koniec cytatu.  

 
Prowadzący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. 
Radny Jarosław Rabczenko zgłosił kandydaturę radnego Jana Szynalskiego. 
Radny Zbigniew Bytnar zgłosił kandydaturę radnego Wacława Szetelnickiego.  
 
Radni wyraziła zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady. 
 
Uwag do kandydata nie zgłoszono. 
 
Innych kandydatów nie zgłoszono. 
 
Na wniosek prowadzącego radni zgłosili kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 
głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady. 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
 
Prowadzący odczytał listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i postawił pod głosowanie. 
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1. Ewa Czeszejko-Sochacka 
2. Adam Wierzbicki 
3. Mirosław Jankowski 
4. Piotr Żabicki 
Maciej Kupaj 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada jednogłośnie, 23 głosami za, powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 

1. Ewa Czeszejko-Sochacka 
2. Adam Wierzbicki 
3. Mirosław Jankowski 
4. Piotr Żabicki 
5. Maciej Kupaj. 

 
Prowadzący ogłosił krótką przerwę do czasu ukonstytuowania się i przygotowania przez Komisję kart do 
głosowania. 
 
Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej prowadzący wznowił obrady i poprosił członków komisji 
o rozdanie radnym kart do głosowania a przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie 
zasad tajnego głosowania.. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Czeszejko-Sochacka przedstawiła zasady tajnego 
głosowania: cytat: „radni otrzymają karty do głosowania na przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy 
za wyjątkiem dwóch zgłoszonych kandydatów. Na kartach do głosowania są nazwiska kandydatów oraz 
dwa pola. Przy wybranym kandydacie należy postawić znak X. Postawienie znaku X przy dwóch 
kandydatach lub nie postawienie tego znaku przy żadnym z kandydatów zostanie uznane za 
wstrzymanie się od głosu”. Koniec cytatu. 
 
Radny Ryszard Kępa - zapytał się czy jest to interes prawny własny radnego i czy kandydat nie ma 
prawa do głosowania.  
 
Prowadzący poprosił radcę prawnego o przedstawienie interpretacji do zadanego pytania. Zaznaczył, 
ze przed  sesją rozmawiał z panem Żurakowskim, który powiedział, że nie dotyczy to tego wyboru.  
 
Mirosława Zagrobelny radca prawny Urzędu Miasta Legnicy poinformował, że w jego ocenie kandydat 
na przewodniczącego Rady nie powinien głosować w tej sprawie, ponieważ potwierdzają to liczne 
wyroki sądów administracyjnych. 
 
Radna Ewa Szymańska – poinformowała, że cytat: „myślę, że w tym przypadku przecież i tak nie ma 
znaczenia. Zakładamy, że każdy kandydat głosuję na siebie więc nie ma o czym dyskutować i robić 
jakiś precedens. Jeżeli ktoś z państwa uzna, że to głosowanie było niewłaściwe to można taką uchwałę 
zaskarżyć. Myślę, że nie ma co dyskutować na ten temat i niech każdy głosuje i nikt nie będzie miał 
pretensji”. Koniec cytatu.     
 
Prowadzący poinformował, ze pierwszy raz spotkał się z taką interpretacją, że nie można głosowań na 
siebie. Poprosił Komisję Skrutacyjną aby rozdała karty do głosowanie wszystkim radnym. 
 
Radny Wacław Szetelnicki - poinformował, że zgodnie z brzmieniem ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 r. tekst jednolity z 2013 r. w art. 25a, który stanowi, że radny nie może brać udziału 
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w głosowaniu w radzie ani komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Zaznaczył, że jeżeli jest 
wybór Przewodniczącego Rady to nie godzi w jakikolwiek interes. 
 
Radny Krzysztof Ślufcik - zaproponował aby Komisja skrutacyjna dodrukowała dodatkowo dwie karty do 
głosowania i przystąpiła do rozdania krat. 
 
Prowadzący ogłosił przerwę w obradach na przygotowanie dodatkowych kart do głosowania. 
 
Po przerwie Prowadzący wznowił obrady i poprosił  przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o rozdanie 
kart do głosowania. Podczas rozdawania kart radni stwierdzili, że niektóre karty do głosowania zostały 
źle wydrukowane. Na jednej karcie umieszczono dwa razy to samo nazwisko kandydata Jana 
Szynalskiego. 
 
Radny Jacek Baczyński zgłosił wniosek formalny o zmianę składu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Prowadzący postawił pod głosowanie wniosek o odwołanie komisji skrutacyjnej. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 19, przeciwne – 1, wstrzymujące – 3. 
 
Na wniosek prowadzącego radni zgłosili kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 
głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady. 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Prowadzący odczytał listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i postawił pod głosowanie. 
1. Anna Płucieniczak 
2. Ignacy Bochenek 
3. Sławomir Masojć. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada jednogłośnie, 23 głosami za, powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 
4. Anna Płucieniczak 
5. Ignacy Bochenek 
6. Sławomir Masojć. 
 
Prowadzący ogłosił krótką przerwę do czasu ukonstytuowania się i przygotowania przez Komisję kart do 
głosowania. 
 
Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej prowadzący wznowił obrady i poprosił członków komisji 
o rozdanie radnym kart do głosowania a przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie 
zasad tajnego głosowania. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ignacy Bochenek poinformował, że cytat: „komisja przygotowała 
karty do głosowania tajnego. Radni otrzymają karty do głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Legnicy w kolorze seledynowym. Na kartach do głosowania są nazwiska dwóch kandydatów 
w kolejności alfabetycznej oraz dwa pola. Należy postawić znak X przy jednym z kandydatów. Karty są 
opieczętowane pieczątką Rada Miejska Legnicy. Postawienie znaku X przy dwóch kandydatach lub nie 
postawieni znaku X przy żadnym z kandydatów uznane zostanie za wstrzymanie się od głosu. 
W pozostałych przypadkach przy postawieniu znaku X przy jednym kandydacie, będzie to głos oddany 
na tego kandydata”. Koniec cytatu.  
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Głosowanie odbyło się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg. listy obecności 
nazwiska radnego, który w obecności komisji podchodził do urny i wrzucał do niej kartę. 
 
Po głosowaniu, prowadzący ogłosił przerwę do czasu obliczenia przez Komisję wyników głosowania 
tajnego. 
 
Po powrocie Komisji prowadzący wznowił obrady. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ignacy Bochenek odczytał protokół wyników głosowania tajnego 
stwierdzający wybór radnego Wacława szetelnickiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zaklejonej kopercie stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Prowadzący, odczytał podjętą w głosowaniu tajnym uchwałę Nr I/1/14 Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. ( radnego 
Wacława Szetelnickiego ) 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Prowadzący, złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady panu Wacławowi 
Szetelnickiemu, przekazał insygnia władzy („łańcuch” z herbem miasta ) oraz prowadzenie dalszej 
części sesji. 
 
Przewodniczący Rady Wacław Szetelnicki - przejął prowadzenie sesji. Poinformował, że cytat: „dobro 
Legnicy to jedno za haseł, które pojawiało się w kampanii wyborczej. Będąc ponad pewnymi podziałami. 
Podziałami, które niewątpliwie są i będą ponieważ tak wygląda polityka. Dobro mieszkańców, dobro 
naszej Legnicy będzie nadrzędnym celem, który będę starał się realizować w swojej działalności jako 
Przewodniczący Rady Miejskiej. Za tak wielkie zaufanie serdecznie dziękuję, liczę na współpracę 
wszystkich radnych, wszystkich naszych mieszkańców. Jestem ogólnie dostępny. Wszelkie inicjatywy 
będą podejmowane z uwagi na dobro naszych mieszkańców i naszego miasta”. Koniec cytatu. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski pogratulował Panu Wacławowi Szetelnickiemu wyboru 
na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy i złożył życzenia owocnej współpracy. 
 
Przewodniczący Rady Wacław Szetelnicki zgłosił wniosek o przerwę w obradach do dnia 2 grudnia br. 
godzina 1400. 
 
Radny Maciej Kupaj zgłosił wniosek przeciwny. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o przerwę w obradach do dnia 2 grudnia br. 
godzina 1400.   
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 14, przeciwne – 9, wstrzymujące – 0. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach sesji do dnia 2 grudnia 2014 r. godzina 1400. 
 
 
II część sesji w dniu 2 grudnia 2014 r. 
 
 
Po przerwie w obradach I sesji Rady z dnia 1 grudnia 2014 r., Przewodniczący Rady Wacław 
Szetelnicki wznowił w dniu 2 grudnia 2014 r. I sesję Rady Miejskiej Legnicy. 
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Na stan 23 radnych, w sesji uczestniczyło 23 radnych. Było zachowane kworum i Rada mogła 
podejmować prawomocne decyzje. Lista obecności stanowi zał. nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący powitał: 
• Prezydenta Miasta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego, 
• zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal, pana Ryszarda Białka, 
• Sekretarza Miasta pana Marka Białowąsa i Skarbnika Miasta panią Grażynę Nikodem - lista stanowi 

zał. nr 7 do protokołu,  
• dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych współpracujących 

z Radą, dyrektorów przedsiębiorstw, instytucji – lista stanowi załącznik nr 8 do protokołu, 
• przedstawicieli mass- mediów, 
• mieszkańców miasta, 
• wszystkich Radnych. 
 
Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Legnicy  
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
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 wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Legnicy  
Rada przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Legnicy – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Legnicy 
 
Przewodniczący poinformował, że Zgodnie z § 11 pkt 1 Statutu Legnicy, Rada wybiera ze swego grona 
trzech wiceprzewodniczących. – Wyboru dokonamy w głosowaniu tajnym bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Radny Wojciech Cichoń w imieniu klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza 
Krzakowskiego  zgłosił radnego Ryszarda Kępę. 
 
Radny Mirosław Jankowski w imieniu klubu  Radnych Porozumienie dla Legnicy zgłosił radnego 
Benedykta Ksiądzynę. 
 
Radny Jarosław Rabczenko w imieniu klubu Radnych Platforma Obywatelska RP zgłosił radnego Jana 
Szynalskiego. 
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
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Uwag do kandydatów nie zgłoszono. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poinformował, że Zgodnie z § 11 pkt 1 Statutu Legnicy, Rada wybiera ze swego grona 
trzech wiceprzewodniczących. – Wyboru dokonamy w głosowaniu tajnym bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady i zaproponował zamknięcie listy 
kandydatów na wiceprzewodniczących Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował by pracę kontynuowała powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna 
w składzie: 
1. Anna Płucieniczak 
2. Ignacy Bochenek 
3. Sławomir Masojć. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę do czasu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart 
do głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji i poprosił Komisję o rozdanie radnym kart 
do głosowania a przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania tajnego.  
 
Przewodniczący komisji Skrutacyjnej Ignacy Bochenek przedstawił zasady tajnego głosowania cytat: 
„Na kartach do głosowania są nazwiska trzech kandydatów w kolejności alfabetycznej Należy postawić 
znak X przy jednym z kandydatów. Karty są opieczętowane pieczątką Rada Miejska Legnicy. 
Postawienie znaku X przy dwóch kandydatach lub nie postawieni znaku X przy żadnym z kandydatów 
uznane zostanie za wstrzymanie się od głosu. W pozostałych przypadkach przy postawieniu znaku X 
przy jednym kandydacie, będzie to głos oddany na tego kandydata”. Koniec cytatu. 
 
Głosowanie odbyło się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg. listy obecności 
nazwiska radnego, który w obecności komisji podchodził do urny i wrzucał do niej kartę. 
 
Po głosowaniu, Przewodniczący ogłosił przerwę do czasu obliczenia przez Komisję wyników 
głosowania tajnego. 
 
Po powrocie Komisji Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ignacy Bochenek odczytała protokół wyników głosowania tajnego 
na wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Legnicy. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 
Ryszard Kępa otrzymał 22 głosy za, 1 przeciw, 0 głosów nieważnych.  
Benedykt Ksądzyna otrzymał 21 głosów za, 1 przeciwny, 1 nieważny. 
Jan Szynalski otrzymał 11 głosów za, 11 przeciwnych, 1 nieważny. 
Wobec powyższego Komisja skrutacyjna stwierdziła że radni Ryszard Kępa i Benedykt Ksądzyna 
uzyskali wymaganą ilość głosów i zostali wybrani na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Legnicy. 
Radny Jan Szynalski nie uzyskał wymaganej ilości głosów nie został wybrany na 
wiceprzewodniczącego Rady. 
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Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zaklejonej kopercie stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska Legnicy wybrała w głosowaniu tajnym na 
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Legnicy radnych Ryszarda Kępę oraz Benedykta Ksiądzynę. 
Poinformował, że Statut Legnicy przewiduje trzech wiceprzewodniczących. W związku z powyższym 
zaproponował zgłaszanie kandydatów.   
 
Radny Jarosław Rabczenko w imieniu klubu PO zgłosił kandydaturę radnego Jana Szynalskiego. 
 
Radny Jacek Kiełb zgłosił swoją kandydaturę. 
 
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Uwag do kandydatów nie zgłoszono. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Radny Jarosław Rabczenko zgłosił wniosek o przerwę w obradach.. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i zaprosił nowo wybranych wiceprzewodniczących Rady 
do stołu prezydialnego. 
 
Radny Jan Szynalski zgłosił rezygnację z kandydowania na wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Radny Jarosław Rabczenko zgłosił kandydaturę radnego Macieja Kupaja na wiceprzewodniczącego 
Rady. 
 
Radny Maciej Kupaj i radny Jacek Kiełb wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę do czasu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart 
do głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji i poprosił Komisję o rozdanie radnym kart 
do głosowania a przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania tajnego.  
 
Przewodniczący komisji Skrutacyjnej Ignacy Bochenek przedstawił zasady tajnego głosowania 
w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Podczas rozdawania kart do głosowania stwierdzono, że karty do głosowania zostały wydrukowane 
błędnie. W związku z zaistniałą sytuacją Komisja Skrutacyjna postanowiła wydrukować ponownie kary 
do głosowania na inny kolorze papieru. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę do czasu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart 
do głosowania. 
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Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji i poprosił Komisję o rozdanie radnym kart do tajnego 
głosowania na wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Przewodniczący komisji Skrutacyjnej Ignacy Bochenek przedstawił zasady tajnego głosowania 
w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady, a członkowie Komisji skrutacyjnej przystąpili do 
rozdawania kart do głosowania.  
 
Głosowanie odbyło się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg. listy obecności 
nazwiska radnego, który w obecności komisji podchodził do urny i wrzucał do niej kartę. 
 
Po głosowaniu, Przewodniczący ogłosił przerwę do czasu obliczenia przez Komisję wyników 
głosowania tajnego. 
 
Po powrocie Komisji Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ignacy Bochenek odczytała protokół wyników głosowania tajnego 
na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 
Jack Kiełb 15 głosów za. 
Maciej Kupaj 8 głosów za.  
Wobec powyższego Komisja skrutacyjna stwierdziła że radny Jacek kiełb uzyskali wymaganą ilość 
głosów i został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. Radny Maciej Kupaj nie 
uzyskał wymaganej ilości głosów nie został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zaklejonej kopercie stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska Legnicy wybrała w głosowaniu tajnym na 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy radnego Jacka Kiełba. 
 
Przewodniczący, odczytał podjętą w głosowaniu tajnym uchwałę Nr I/2/14 Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Legnicy. 
( radni: Ryszard Kępa, Benedykt Ksądzyna, Jacek Kiełb. ). 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący poinformował, że w związku z tym, że sesja została zwołana przez komisarza 
wyborczego, dlatego każdy z punktów sesji musi zostać wprowadzony do porządku obrad. 
 
Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy.  
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 1, wstrzymujące – 0. 
 
 
Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
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Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy. 
Rad przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
 
 
Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyboru składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny Rady Miejskiej Legnicy. 
Rad przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
 
 
Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyboru składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej Rady Miejskiej 
Legnicy. 
Rad przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
 
 
Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy. 
Rad przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
 
 
Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy. 
Rad przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
 
 
Radny Adam Wierzbicki zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku punktu sprawy różne. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu sprawy 
różne. 
Rad przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 17, przeciwne – 3, wstrzymujące – 1. 
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miejskiej Legnicy. 

 
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 13 pkt 2  Statutu Legnicy, minimalny skład osobowy 
stałej komisji Rady wynosi 5 radnych. Poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Budżetu 
i Finansów. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił radnych Ewę Czeszejko-Sochacką, Ryszarda Kępę, Sławomira Masojć, 
Wojciecha Cichonia. 
 
Radny Maciej Kupaj zgłosił radnych Jarosława Rabczenkę, Ignacego Bochenka, Krystynę Barcik, 
Macieja Kupaja, Benedykta Ksądzynę, Jana Szynalskiego. 
  
Radny Zbigniew Bytnar zgłosił radnych Jacka Baczyńskiego, Stanisława Kota, Annę Płucieniczak, 
Krzysztofa Ślufcika, Zbigniewa Bytnara, Wacława Szetelnickiego, Ewę Szymańską, Adama 
Wierzbickiego. 
Kandydaci wyrazili zgodę na prace w Komisji. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kępa odczytał listę zgłoszonych kandydatów do pracy w Komisji 
Budżetu i Finansów. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr I/3/14 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu 
i Finansów Rady Miejskiej Legnicy stosunkiem głosów; za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej 

Legnicy 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Gospodarki. 
 
Radny Mirosław Jankowski zgłosił radnych Ignacego Bochenka, Mirosława Jankowskiego. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka zgłosiła radnych Wojciecha Cichonia, Sławomira Masojć. 
 
Radny Zbigniew Bytnar zgłosił radnych Ewę Szymańską, Adama Wierzbickiego, Krzysztofa Ślufcika, 
Annę Płucieniczak. 
 
Radny Jarosław Rabczenko zgłosił radnych Grażynę Pichlę, Lesława Rozbaczyło, Jana Szynalskiego, 
Jarosława Rabczenke. 
 
Przewodniczący Rady zgłosił swoją kandydaturę (Wacława Szetelnickiego ). 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na prace w Komisji. 
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Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr I/4/14 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Rady 
Miejskiej Legnicy - stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące - 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił radną Ewę Czeszejko-Sochacką. 
 
Radny Mirosław Jankowski zgłosił radnego Benedykta Ksądzynę. 
 
Radny Ryszard Kępa zgłosił radnego Sławomira Masijć. 
 
Radny Jarosław Rabczenko zgłosił radnych Grażynę Pichlę , Jacka Kiełba, Lesława Rozbaczyło. 
 
Radny Zbigniew Bytnar zgłosił radnych Stanisława Kota, Krztsztofa Ślufcika, Wacława Szetelnickiego, 
Jacka Baczyńskiego. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na prace w Komisji. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr I/5/14 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Rady Miejskiej Legnicy - stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich 

i Rodziny Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił radnego Sławomira Masojć. 
 
Radny Zbigniew Bytnar zgłosił radnych Jacka Baczyńskiego, Ewę Szymańską, Adama Wierzbickiego, 
Krzysztofa Ślufcika. 
 
Radny Jarosław Rabczenko zgłosił radnych Macieja Kupaja, Piotra Żabickiego, Grażynę Pichlę, 
Lesława Rozbaczyło. 
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Radny Ignacy Bochenek zgłosił radnego Mirosława Jankowskiego. 
 
Rana Ewa Czeszejko- Sochacka zgłosiła radnego Wojciecha Cichonia. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na prace w Komisji. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Spraw Obywatelskich i Rodziny. 
 
 
Rada podjęła uchwałę Nr I/6/14 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw 
Obywatelskich i Rodziny Miejskiej Legnicy - stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
8. Projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki 

Socjalnej Rady Miejskiej Legnicy.  
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki 
Socjalnej. 
 
Radny Jarosław Rabczenko zgłosił radnych Krystynę Barcik, Piotra Żabickiego, Jacka Kiełba. 
 
Ewa Czeszejko-Sochacka zgłosił radnego Wojciecha Cichonia. 
 
Radny Zbigniew Bytnar zgłosił radnych Stanisław Kota, Annę Płucieniczak, Wacława Szetelnickiego, 
Zbigniewa Bytnara. 
 
Radny Ryszard Kępa zgłosił swoją kandydaturę. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na prace w Komisji. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej. 
 
 
Rada podjęła uchwałę Nr I/7/14 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia 
i Polityki Socjalnej Rady Miejskiej Legnicy - stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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9. Projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Legnicy. 

 
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w skład 
Komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących 
funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady. Poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy 
w Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Ignacy Bochenek zgłosił radnego Mirosława Jankowskiego. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił radnych Ewę Czeszejko-Sochacką, Sławomira Masojć. 
 
Radny Zbigniew Bytnar zgłosił radnych Jacka Baczyńskiego, Anne Płucieniczak, Krzysztofa Ślufcika, 
Zbigniewa Bytnara. 
 
Radny Jarosła Rabczenko zgłosił radnych Piotry Żabickiego, Grażynę Pichlę, Krystynę Barcik. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na prace w Komisji. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr I/8/14 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Legnicy - stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 

10. Projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady 
Miejskiej Legnicy.  

 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Kapituły i Statutu. 
 
Radny Sławomir Masojć zgłosił radnego Ryszarda Kępę. 
 
Radny Mirosław Jankowski zgłosił radnego Ignacego Bochenka. 
 
Radny Zbigniew Bytnar zgłosił radnych Stanisława Kota, Adama Wierzbickiego, Krzysztofa Ślufcika, 
Annę Płucieniczak, Jacka Baczyńskiego. 
 
Radny Jarosław Rabczenko zgłosił radnych Jacka Kiełba, Lesława Rozbaczyło, Macieja Kupaja, 
Jarosława Rabczenko. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na prace w Komisji. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Kapituły i Statutu.  
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Rada podjęła uchwałę Nr I/9/14 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu 
Rady Miejskiej Legnicy - stosunkiem głosów: za -21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
11. Sprawy Różne. 
 
Przewodniczący odczytał wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o przegłosowanie projektu 
rezolucji projektu w sprawie spektaklu ‘”SPISEK SMOLENSKI”. 
Wniosek stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 

Radny Zbigniew Bytnar odczytał treść projektu rezolucji. 
Projekt stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 

Radny Jan Szynalski poinformował, że powinna to być rezolucja Rady Miejskiej legnicy a nie klubu 
radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zaproponował powołanie zespołu do zredagowania treści rezolucji. 
 
Radny Wojciech Cichoń poinformował, że treść rezolucji powinna być udostępniona wszystkim radnym. 
 
Przewodniczący Rady Wacław Szetelnicki zaproponował spotkanie po jednym przedstawicielu z klubów 
radnych w celu opracowania treści rezolucji i przekazaniu jej radnym. 
 
Radny Jarosław Rabczenko zaproponował głosowanie nad tekstem zaproponowanym przez Klub 
Radnych PiS. 
 
Radny Maciej Kupaj zgłosił wniosek formalny o ponowne odczytanie treści rezolucji. 
 
Radny Zbigniew Bytnar odczytał treść rezolucji. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach w celu przedłożenia radnym poprawionej treści rezolucji. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Radni otrzymali treści rezolucji. 
 
Radny Krzysztof Ślufcik zaproponował zmianę zapisu rezolucja na stanowisko Rady Miejskiej Legnicy, 
które zostanie skierowane do dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej Jacka Głąba i do wiadomości 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie Stanowisko Rady Miejskiej Legnicy w sprawie spektaklu 
„SPISEK SMOLENSKI”. 
Rada przyjęła stanowisko stosunkiem głosów: za – 12, przeciwne – 0, wstrzymujące – 10. 
Stanowisko stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
 
Przewodniczący poinformował, że w miesiącu grudniu zaplanowane zostały posiedzenia następujących 
komisji problemowych Rady.  
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  9 grudnia, 
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny   11 grudnia, 
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu   12 grudnia, 
Komisja Rewizyjna      15 grudnia, 
Komisja Gospodarki      18 grudnia, 
Komisja Budżetu i Finansów    22 grudnia. 
Przewodniczący zaproponował, aby na dzisiejszej sesji ukonstytuowały się Komisje Rady jako pierwsza 
Komisja Budżetu i Finansów. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
 

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady. 
 
 

Przystąpiono do konstytuowania Komisji Budżetu I Finansów.  
 
Przewodniczący otworzył 1 posiedzenie komisji i poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
przewodniczącego komisji. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił radną Ewę Czeszejko-Sochacką. 
 
Radny Maciej Kupaj zgłosił radnego Jarosława Rabczenko. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poinformował, że głosujemy na jednego z kandydatów, ten który otrzyma większą ilość 
głosów za uznany zostanie za wybranego. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie kandydaturę radnej Ewy Czeszejko-Sochackiej na 
przewodniczącą komisji BiF.  
Komisja wybrała Ewę Czeszejko-Sochacką na przewodniczącą komisji BiF stosunkiem głosów; za – 13, 
przeciwne – 5, wstrzymujące – 0. 
 
Prowadzenie Komisji przejęła przewodnicząca komisji Ewa Czeszejko-Sochacka i poprosiła 
o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących komisji.  
 
Radny Jacek Baczyński zgłosił Annę Płucieniczak. 
 
Radny Benedykt Ksiądzyna zgłosił Ignacego Bochenka, który nie wyraził zgody. 
 
Maciej Kupaj zgłosił Jarosława Rabczenke. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Komisji postawiła pod głosowanie kandydaturę Anny Płucieniczak. 
Komisja wybrała Annę Płucieniczak na wiceprzewodniczącą komisji BiF stosunkiem głosów: za – 16, 
przeciwne – 1, wstrzymujące – 1. 
 
Przewodnicząca Komisji postawiła pod głosowanie kandydaturę Jarosława Rabczenki. 
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Komisja nie wybrała Jarosława Rabczenki na wiceprzewodniczącego komisji BiF stosunkiem głosów: 
za – 8, przeciwne – 9, wstrzymujące – 0. 
 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że wybór drugiego wiceprzewodniczącego dokonany zostanie 
na następnym posiedzeniu komisji. 
 
 
Przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji Gospodarki.  
 
Radny Adam Wierzbicki zgłosił Ewę Szymańską. 
 
Radny Jarosław Rabczenko zgłosił Jana Szynalskiego, który nie wyraził zgody. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady postawił pod głosowanie kandydaturę Ewy Szymańskiej. 
Komisja wybrała Ewę Syzmańską  na przewodniczącą komisji Gospodarki. 
 
Prowadzenie Komisji przejęła przewodnicząca komisji Ewa Szymańska i poprosiła o zgłaszanie 
kandydatów na wiceprzewodniczących komisji.  
 
Radna Ewa Szymańska zgłosiła Adama Wierzbickiego. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Komisji postawiła pod głosowanie kandydaturę Adama Wierzbickiego.  
Komisja wybrała Adama Wierzbickiego na wiceprzewodniczącego komisji Gospodarki stosunkiem 
głosów: za – 10, przeciwne – 1, wstrzymujące – 1. 
 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że wybór drugiego wiceprzewodniczącego dokonany zostanie 
na następnym posiedzeniu komisji. 
 
 
Przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 
 
Radny Jacek Kiełb zgłosił Grażynę Pichlę 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady postawił pod głosowanie kandydaturę Grażyny Pichli. 
Komisja wybrała Grażynę Pichlę na przewodniczącą komisji Edukacji, Kultury i Sportu stosunkiem 
głosów; za – 10, przeciwne – 0, wstrzymujące - 0.  
 
Prowadzenie Komisji przejęła przewodnicząca komisji Grażyna Pichla i poprosiła o zgłaszanie 
kandydatów na wiceprzewodniczących komisji. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka zgłosiła Stanisława Kota, który nie wyraził zgody.  
 
Radny Benedykt Ksiądzyna zgłosił Lesława Rozbaczyło. 
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Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Komisji postawiła pod głosowanie kandydaturę Lesława Rozbaczyło. 
Komisja wybrała Lesława Rozbaczyło na wiceprzewodniczącego komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
stosunkiem głosów: za – 9, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
 
 
Przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny. 
 
Radny Adam Wierzbicki zgłosił Jacka Baczyńskiego. 
 
Radna Grażyna Pichla zgłosiła Macieja Kupaja.  
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady postawił pod głosowanie kandydaturę Jacka Baczyńskiego. 
Komisja wybrała Jacka Baczyńskiego na przewodniczącego komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny. 
 
Prowadzenie Komisji przejął przewodniczący komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny Jacek Baczyński 
i poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących komisji. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił Sławomira Masojć. 
 
Radna Grażyna Pichla zgłosiła Macieja Kupaja. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący komisji postawił pod głosowanie kandydaturę Sławomira Masojć. 
Komisja wybrała Sławomira Masojć na wiceprzewodniczącego komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny 
stosunkiem głosów: za – 8, przeciwne – 3, wstrzymujące – 0.. 
 
Przewodniczący komisji postawił pod głosowanie kandydaturę Macieja Kupaja. 
Komisja  nie wybrała Macieja Kupaja na wiceprzewodniczącego komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny 
stosunkiem głosów: za – 5, przeciwne – 5, wstrzymujące – 0. 
 
 
Przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej. 
 
Radny Ryszard Kępa zgłosił Wojciecha Cichonia. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady postawił pod głosowanie kandydaturę Wojciecha Cichonia.  
Komisja wybrała Wojciecha Cichonia na przewodniczącego komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej 
stosunkiem głosów za – 7, przeciwne – 0, wstrzymujące o 2. 
 
Prowadzenie Komisji przejął przewodniczący komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej i poprosił 
o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących komisji. 
 
Radny Zbigniew Bytnar zgłosił Stanisława Kota. 
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Radny Piotr Żabicki zgłosił Krystyną Barcik. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący komisji postawił pod głosowanie kandydaturę Stanisława Kota. 
Komisja wybrała Stanisława Kota  na wiceprzewodniczącego komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki 
Socjalnej stosunkiem głosów: za – 9, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
Przewodniczący komisji postawił pod głosowanie kandydaturę Krystyny Barcik. 
Komisja wybrała Krystynę Barcik na wiceprzewodniczącą komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej 
stosunkiem głosów: za – 7, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
 
 
Przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Jacek Baczyński zgłosił Zbigniewa Bytnara. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady postawił pod głosowanie kandydaturę Zbigniewa Bytnara. 
Komisja wybrała Zbigniewa Bytnara na przewodniczącego komisji Rewizyjnej stosunkiem głosów:                  
za – 9, przeciwne – 1, wstrzymujące – 0. 
 
Prowadzenie komisji przejął przewodniczący komisji Rewizyjnej Zbigniew Bytnar i poprosił o zgłaszanie 
kandydatów na wiceprzewodniczących komisji. 
 
Krystyna Barcik zgłosiła Piotra Żabickiego. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący komisji postawił pod głosowanie kandydaturę Piotra Żabickiego. 
Komisja wybrała Piotra Żabickiego na wiceprzewodniczącego komisji Rewizyjnej stosunkiem głosów: 
za – 9, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
 
 
Przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji Kapituły i Statutu. 
 
Radny Jacek Baczyńskie zgłosił Krzysztofa Ślufcika. 
 
Radny Jarosław Rabczenko zgłosił Macieja Kupaja. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady postawił pod głosowanie kandydaturę Krzysztofa Ślufcika. 
Komisja wybrała Krzysztofa Ślufcika na przewodniczącego komisji Kapituły i Statutu stosunkiem głosów: 
za – 7, przeciwne – 3, wstrzymujące 1. 
 
Prowadzenie komisji przejął przewodniczący komisji Kapituły i Statutu Krzysztof Ślufcik i poprosił 
o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących komisji. 
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Radny Jarosław Rabczenko zgłosił Macieja Kupaja. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący komisji postawił pod głosowanie kandydaturę Macieja Kupaja. 
Komisja nie wybrała Macieja Kupaja na wiceprzewodniczącego komisji Kapituły i Statutu stosunkiem 
głosów: za – 5, przeciwne – 5, wstrzymujące – 1. 
 
Przewodniczący komisji poinformował, że wybory wiceprzewodniczących komisji zostaną 
przeprowadzone na najbliższym posiedzeniu komisji. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Wacław Szetelnicki zamknął 
1 inauguracyjną sesję Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 12.12.2014 r. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
Wacław Szetelnicki 


