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BR. 0002.1.2. 2014. IV 
 

Protokół Nr II/14 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 8 grudnia 2014 r. w godz. 1000 do 1040 
 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Wacław Szetelnicki.  
Przewodniczący poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego 
w Legnicy postanowieniem Nr 431 z dnia 2 grudnia 2014 w celu złożenia ślubowania przez Prezydenta 
miasta Legnicy. Postanowienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący powitał: 

• Panią Małgorzatę Sekułę- Szmajdzińską posłankę na sejm RP. 

• Rektorów Szkół Wyższych, 

• Prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw i Instytucji, 

• przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń sportowych, 

• przedstawicieli środowisk emeryckich, kombatanckich oraz związków wyznaniowych, 

• przedstawicieli mniejszości narodowych 

• Prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego, 

• zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal, pana Ryszarda Białka, 

• Sekretarza 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. 
witam wszystkich Radnych. 
 
Przewodniczący poinformował. że na stan 23 radnych, w sesji uczestniczy 21 radnych. Nieobecni radni: 
Krystyna Barcik, Ewa Szymańska. Jest kworum i Rada może podejmować prawomocne decyzje.  
 
 

Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Legnicy. 
 
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 29a. ustawy o samorządzie gminnym objęcie 
obowiązków przez Prezydenta Miasta następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania. 
 
Przewodniczący poprosił zebranych o powstanie i wprowadzenie sztandaru, a pana Tadeusza 
Krzakowskiego Prezydenta Miasta Legnicy o złożenie ślubowania. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski odczytał słowa roty: „Obejmując urząd Prezydenta 
Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. 
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Przewodniczący podziękował za złożenie ślubowania i stwierdził, że pan Tadeusz Krzakowski objął 
funkcję Prezydenta Miasta Legnicy. Przewodniczący przekazał insygnia władzy („łańcuch” z herbem 
miasta ) i kwiaty.   
 
Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski – przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Legnicy podpisany własnoręcznie akt ślubowania i zagwarantował dotrzymania treści złożonego 
ślubowania. Cytat: „zdobyta prze zemnie wiedza, umiejętności i obiektywna ocena rzeczywistości która 
nas dotyka i otacza, stąd też z wielką odpowiedzialnością i poczuciem wielkiej wiary ale przede 
wszystkim zobowiązania wobec mieszkańców przejmuje dzisiaj Urząd Prezydenta. Jednocześnie 
pragnąc wyrazić swoje podziękowanie wszystkim mieszkańcom Legnicy za zaufanie jakim mnie 
obdarzyli, że dzisiaj mogę stanąć przed państwem składając to ślubowanie. Być gospodarzem miasta, 
któremu w ręce powierzono losy mieszkańców i naszej małej ojczyzny. Chcę powiedzieć, że dołożę 
wszelkiej staranności jak mówi to treść ślubowania, by być wiernym prawu ale i służyć mieszkańcom 
Legnicy tak aby byli zadowoleni. Przed nami wiele wyzwań. Te słowa kieruję do radnych gratulując 
wyboru na funkcje radnych Rady Miejskiej Legnicy. Mam nadzieję, że to zobowiązanie, które wzajemnie 
przyjęliśmy startując w wyborach a później składając ślubowania wiernie dotrzymamy słów tych 
ślubowań. Ja wyciągam do państwa rękę w nadziei, że będzie towarzyszyła nam możliwość współpracy 
ale przede wszystkim, że ta współpraca między nami będzie. Wiem, że w wielu obszarach możemy się 
różnić. Możemy mieć różne poglądy ale Legnica to nasza wspólna sprawa. W związku z tym mam 
nadzieję, że ta wartość jaką jest Legnica będzie nam towarzyszyła i pozwoli nam pokonać wszelkie 
przeciwności i uprzedzenia. Jednocześnie znajdując partnerów w środowisku społecznym, 
gospodarczym, naukowym, stowarzyszeniowym, wśród seniorów i młodzieży będziemy mogli 
realizować program rozwoju miasta zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców… . Zapewniam państwa, że 
moja wiedza i doświadczenie w samorządzie pozwalają mi realnie oceniać nasze możliwości 
i marzenia, które chcemy zrealizować. Na to wszystko składają się czynniki zarówno wewnętrzne jak 
i zewnętrzne obiektywne, na które nie zawsze mamy wpływ, ale z którymi musimy się liczyć. 
Gwarantuje państwu, że postawimy na rozwój komunikacji w mieście, na rozwój układu 
komunikacyjnego. Postawimy w dalszym ciągu na rozwój w jeszcze większy stopniu edukacji, która  jest 
gwarantem postępu i rozwoju naszego miasta w przyszłości. Na pewno nowatorstwo i współpraca 
z przedsiębiorcami jest tym elementem na, którym jak w latach poprzednich chciałbym się opierać, 
pozostawiając tą bardzo ważną linię rozgraniczającą biznes od samorządu.” Koniec cytatu. 
Na zakończenie wystąpienia Prezydent przekazał radnym znaczki z herbem Legnicy. 
 
Przewodniczący podziękował prezydentowi za wystąpienie, poprosił zebranych o powstanie 
i wyprowadzenie sztandaru. 
 
Przewodniczący złożył wszystkim zebranym życzenia Bożonarodzeniowe. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady Wacław Szetelnicki zamknął 2 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
Legnica, dnia 08.12.2014 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

WACŁAW SZETELNICKI 
 
 



3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. pkt 4.  Komunikaty sprawy różne. 
 
1)  Proponuję, by komisje problemowe rozpoczęły pracę w grudniu wg następującego porządku: 

 
- 12 grudnia godz. 10.00 - Komisja Gospodarki, 
- 13 grudnia godz. 10.00 – Komisja Rewizyjna, 
- 14 grudnia godz. 10.00 - Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, 
- 16 grudnia godz. 10.00 - - Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny, 
- 17 grudnia godz. 10.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, 
- 20 grudnia godz. 10.00 - Komisja Budżetu i Finansów. 

 
Otrzymacie państwo harmonogram procy Rady i Komisji na 2011 r. i najpóźniej na posiedzeniach 
styczniowych komisji, proszę o przyjedzie swoich planów pracy. 
Propozycję tematów od pana Prezydenta przekazane zostaną komisją na początku stycznia.  

 
2) Osoby, które zapisały się do pracy w 3 i więcej komisjach proszone są o określenie się za które 

komisje chcą otrzymywać dietę ( zgodnie z uchwała Rady o dietach płatne sią tylko dwie komisje ). 
 
3) Proszę podawać pani Kasi Sosnowskiej numery kont bankowych, a które będą przekazywane diety. 

Osoby, które nie podadzą numeru konta, diety będą odbierać w kasie Urzędu Miasta.  
 

4) Legnickie Centrum Kultury prosi o podanie adresów radych celem przesyłania na adres domowy 
zaproszeń na organizowane imprezy kulturalne, jeżeli państwo wyrazicie zgodę te adresy zostaną 
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przekazane. Jeżeli nie zaproszenia będą do odbioru w skrytkach Biura Rady. Proszę o określenie 
się pisemnie na liście, którą przekazałem państwu.   

 
 
Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w sprawach różnych. 
 
 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam II sesję Rady Miejskiej Legnicy. 


