
  
BR. 0002.1.3. 2014. IV 
 

Protokół Nr III/14 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 29 grudnia 2014 r. w godz. 1000 do 1350 
 

 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Wacław Szetelnicki. 
 

Na stan 23 radnych, w sesji uczestniczyło 21 radnych. W trakcie sesji przybyli radni Krystyna Barcik, Anna 
Płucieniczak. Jest kworum i Rada może podejmować prawomocne decyzje. Lista obecności stanowi zał. nr 1 
do protokołu. 
 
Przewodniczący powitał: 
• Prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego, 
• zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal, 
• Sekretarza Miasta pana Marka Białowąsa, 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 Benedykt Ksiądzyna. 
• Pan Jack Kiełb. 

 
Przewodniczący Rady Wacław Szetelnicki poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 
13 grudnia 2014 r. wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Legnicy na okres 
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – ( druk – 10/III ). Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
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 zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Legnicy na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – ( druk – 10/III ). 
 
Rada zdjęła z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Legnicy na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 
2015 r. – ( druk – 10/III ). - stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismami z dnia 19 grudnia 2014 r. wystąpił 
z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:  
1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na 

terenie miasta Legnicy w 2015 roku – ( druk – 12/III ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały 
w pkt 4. 14) porządku obrad. 

2. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – ( druk – 13/III ). 
Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 4. 1) porządku obrad. 
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3. zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – ( druk – 14/III ). Zaproponował rozpatrzenie 
projektu uchwały w pkt 4. 2) porządku obrad. 

4. wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego                  
– ( druk – 15/III ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 4. 3) porządku obrad. 

 
Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Legnicy – ( druk – 16/III ).  Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały  
w pkt 4. 15) porządku obrad. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosku o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Legnicy – ( druk – 16/III ) i rozpatrzeniu go 
w pkt 4.15) porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące- 0. 

 
Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy w dniu dzisiejszym przedłożył wniosek 
o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwal w sprawie: 
1. delegowania radnego Rady Miejskiej Legnicy w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – ( druk- 17/III ).  

Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 4. 16) porządku obrad. 
 

2. delegowania radnych Rady Miejskiej Legnicy do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Legnicy – ( druk – 18/III ), Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 4. 17) porządku obrad. 

 
1. Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej Legnicy w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – 
( druk- 17/III ) i rozpatrzeniu go w pkt 4. 16) porządku obrad. 

Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów; za – 22, przeciwne - 0, wstrzymujące – 1. 
 
2. Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Legnicy do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Legnicy – ( druk – 18/III )i rozpatrzeniu go w pkt 4. 17) porządku obrad. 

Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za -23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
 
Porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
3. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2015.  
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – ( druk 13/III ), 
2) zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – ( druk – 14/III ), 
3) wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – 

( druk – 15/III ), 
4) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – ( druk 1/I ), 
5) budżetu miasta Legnicy na rok 2015 – ( druk 2/I ), 
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę 

Legnica lokalu mieszkalnego - ( druk – 3/III ), 
7) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – 

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

( druk – 5/III ), 
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9) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy do 
prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym–( 
druk–6/III ), 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Legnicy – (druk – 7/III ), 

11) zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych 
im. Wojska Polskiego w Legnicy – ( druk – 8/III ), 

12) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok – ( druk – 9/III ), 

13) wskazania wiceprzewodniczącego do wykonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi 
przewodniczącego Rady – ( druk – 11/III ), 

14) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających 
na terenie miasta Legnicy w 2015 roku – ( druk – 12/III ), 

15) ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Legnicy – ( druk – 16/III ), 
16) delegowania radnego Rady Miejskiej Legnicy w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku–(druk-17/III) 
17) delegowania radnych Rady Miejskiej Legnicy do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Legnicy – ( druk – 18/III ). 
5. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
6. Komunikaty i sprawy rożne. 
 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokoły Nr 1/14 sesji z dnia 1 i 2 grudnia 2014 r. i Nr 2/14 z 8 grudnia 
2014 r. znajdują się do wglądu w Biurze Rady od dnia podpisania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołów do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokoły Nr 1/14 sesji z dnia 1 i 2 grudnia 2014 r. i Nr 2/14 
z 8 grudnia 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 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2015. 
 
Plan pracy otrzymali wszyscy radni. 
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Uwag do planu pracy nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie plan pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2015. 
 
Rada przyjęła Plan pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2015 r. - stosunkiem głosów: za – 23,                  
przeciwne – 0, wstrzymujące -0. 
Plan pracy stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 4. 1) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Legnicy ( druk – 13/III ). 
 
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 III/10/14 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za – 16, przeciwne – 0,wstrzymujące – 7. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 2) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014  – ( druk – 14/III ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Radny Jarosław Rabczenko odczytał i złożył wniosek o treści: w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu 
miasta Legnicy na rok 2014 proponuje się poniższe zmiany. Zmniejszenia i zwiększenia należy zastosować 
w treści uchwały i wszystkich jej załącznikach. Zmniejszenie w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego” w rozdziale 92109 ‘Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejszenie dotacji podmiotowej 
z budżetu dla Legnickiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na działalność statutową o kwotę 300.000,00 
z 419.000 do 119.000,00. Łącznie zmniejszenia: 300.000,00 PLN. Zwiększenia w dziale 921 „Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92216 „Biblioteki” zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu 
dla Legnickiej Biblioteki Publicznej o kwotę 100.000,00 PLN do kwoty 118.000,00 PLN z przeznaczeniem na 
działalność statutową. W rozdziale 92106 „Teatry” zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla teatru im. 
Heleny Modrzejewskiej w Legnicy o kwotę 100.000,00 z przeznaczeniem na działalność statutową. W dziale 
92118 „Muzea” zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 o kwotę 
50.000,00 z przeznaczeniem na działalność statutową. Łącznie zwiększenia: 300.000,00 PLN. 
Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała wnioskodawcę, czym podyktowane są proponowane zmiany i czy 
wnioskodawca uzgodnił z instytucjami, że otrzymają dodatkowe środki pieniężne, które powinny być 
wykorzystane do końca roku.  Jak wiadomo do końca roku pozostało trzy dni . 
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Radny Jarosław Rabczenko – poinformował, że cytat: „w trakcie dyskusji na Komisji Budżetu i Finansów 
zapytaliśmy na co kwota 419 tys. zł. ma być wydatkowana w przypadku Legnickiego Centrum Kultury… . 
uzyskaliśmy informację, że na sylwestra. Po głębszej informacji okazało się, że będzie to kwota około 
34 tys. zł. oraz na bliżej nie określony deficyt. Mówiono o 80 tys. zł. Sumując te dwa wydatki mamy kwotę 
około 120 tys. zł. Natomiast dlaczego przeznaczamy na pozostałe instytucje kultury, ponieważ zasłużyły na 
przyznanie dodatkowych środków finansowych i powinny być równo traktowane”. Koniec cytatu. 
 
Radna Ewa Czeszejko – Sochacka - poinformowała, że: cytat „każda z naszych instytucji zasługuje na to aby 
działać w oparciu o stabilne podstawy finansowe. Natomiast proponowany prze wnioskodawcę podział nie do 
końca mi nie odpowiada, ponieważ w Legnickim Centrum Kultury na same imprezy jest wydawane około 500 
tys. zł., pozostała część dotacji jest wykorzystywana na utrzymanie i remonty Akademii Rycerskiej, realizując 
podjęte zobowiązania przez LCK. W związku z tym nie możemy tak postępować, że temu damy a temu 
odbierzemy”. .Koniec cytatu.  
 
Radna Ewa Szymańska – zapytała, czy wnioskodawcy uzgodnili z jednostkami sposób wydawania pieniędzy, 
ponieważ jest to dla niech pewną niespodzianką. 
 
Radny Jarosław Rabczenko poinformował, w propozycji jest bardzo precyzyjnie zapisane, że jest to 
przeznaczone na działalność statutową.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy Dorota Purgal poinformowała, że cytat|: „w ciągu całego mijającego roku 
wszystkie instytucje kultury dostawały zwiększone dotacje, takie jakie były potrzeby. Ne jest żadną tajemnicą, 
bo w ubiegłym roku była podobna procedura stosowana, że Legnickie Centrum Kultury otrzymywało dotacje 
w końcówce roku z przeznaczeniem na zadanie realizowane w roku następnym. W tym przypadku w roku 
2015, to jest na „Dni Legnicy”. Dlatego, że już w tej chwili zawiera przedwstępne i wstępne umowy 
z wykonawcami, po to aby wynegocjować najkorzystniejsze oferty. Aby to uczynić muszą mieć zabezpieczenie 
w środkach finansowych. Instytucja kultury takie środki wtedy posiada, jeśli zostanie LCK przekazana. 
Tak naprawdę na merytoryczną statutową działalność wydaje około pół miliona z tej całej kwoty. Pozostałe to 
są koszty stałe, które muszą wystąpić jeśli się utrzymuje tak duży obiekt jak Akademia Rycerska i zatrudnia 
pracowników plus doposażenia w konieczny niezbędny sprzęt. Działalność statutowa to oprócz tego co 
realizuje jako zadanie statutowe związane z funkcją Domu Kultury to jest także działalność impresaryjna. Dni 
Legnicy, które w ubiegłym roku trwały przez 12 dni w roku. W przyszłym roku mamy nadzieję, że będą 
podobnie wyglądały są bardzo dużym wydarzeniem i nie ma żadnego powodu jeśli te środki są żeby je w tej 
chili przekazać.  Jeśli Dni Legnicy będą się miały odbywać, to ta dotacja musi zostać zwiększona, chyba, że 
Państwo uważacie, że Dni Legnicy są naszemu miastu niepotrzebne”. Koniec cytatu. 
 
Radny Jarosław Rabczenko podtrzymał złożony wniosek. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kępa odczytał treść wniosku przedłożonego przez radnego Jarosława 
Rabczenkę.   
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek. 
 
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za – 10, przeciwne – 12, wstrzymujące – 1. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr III/11/14 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 – stosunkiem 
głosów: za – 12, przeciwne – 0, wstrzymujące – 10. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Ad. pkt 4. 3) Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2014 r. nie 
wygasają z upływem roku budżetowego – ( druk – 15/III). 
 
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 III/12/14 w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2014 r. nie 
wygasają z upływem roku budżetowego – stosunkiem głosów: za – 13, przeciwne – 0, wstrzymujące – 10. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 4) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy ( druk – 1/I ). 
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali: 
1. Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. oraz II wersję 

projektu uchwały.  
2. Uchwałę Nr II/292/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

8 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta 
Legnicy przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok – załącznik nr 12 do protokołu. 

 
Ponadto Przewodniczący poinformował, że Komisje Spraw Obywatelskich i Rodziny, Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz 
z autopoprawką. Pozostałe komisje zapoznały się z projektem uchwały. 
 
Radna Ewa Szymańska - poinformowała cytat: „ponieważ jest to wieloletnia prognoza finansowej mam 
propozycję aby dyskusję rozszerzyć na dwa punkty łącznie z budżetem, ponieważ jest to powiązane. To co 
jest w budżecie to samo jest w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok. W związku z tym myślę, że jest 
potrzeba rozszerzenia tej dyskusji, a głosownia przeprowadzić kolejno później”. Koniec cytatu. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kępa poinformował, że należy zachować pewną procedurę polegającą na 
tym, że w pierwszej kolejności przystąpimy do wystąpień przewodniczących klubów na temat budżetu na 
2015 r. a następnie przystąpimy do dyskusji i stosownych głosowań .   
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 

Radny Jarosław Rabczenko Przewodniczący Klubu Radnych Platforma Obywatelska poinformował, że cytat: 
„jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową klub radnych PO będzie głosował przeciwnie dlatego ponieważ 
ta prognoza nie gwarantuje dynamicznego rozwoju miasta. Nakłady inwestycyjne pokazują, że tak naprawdę 
niewiele będzie się działo w tym obszarze, a to jest bardzo ważny moment, kiedy po pierwsze będzie 
możliwość sięgania po zewnętrzne finansowanie, a po drugie następuje spadek, że w przeciągu dwóch lat 
nakładów inwestycyjnych spadają z 57 do 29 milionów”. Koniec cytatu.  
 

Radny Zbigniew Bytnar w imieniu Kluby Radnych Prawi i Sprawiedliwość poinformował, że cytat: „po analizie 
wieloletnie prognozy finansowej i zapisów budżetu Klub radnych PiS poprze budżet, że względu na to, że 
czujemy pewien dyskomfort, ponieważ jesteśmy radnymi dopiero miesiąc. Po drugie dajemy panu 
Prezydentowi pewien kredyt zaufania. Po trzecie nie wykluczamy zmian w strukturze budżetowej w ciągu roku 
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2015, czego pierwszym przejawem jest nasz wniosek złożony o rewitalizację Placu Słowiańskiego i ujęcie 
tych wydatków w roku 2015. Te trzy przesłanki wydają się na tyle racjonalne, że nie będziemy burzyć struktury 
budżetu, natomiast będziemy się radykalnie i wnikliwie przyglądać realizacji tego budżetu.” Koniec cytatu..  
 

Radny Wojciech Cichoń w imieniu Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Krzakowskiego 
poinformował, że cytat: „przedłożony budżet jest budżetem dobrym na miarę możliwości, oparty o wskaźniki i 
wytyczne Ministra Finansów jak i zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego. Ten dokument daje gwarancję 
bezpiecznego przeprowadzenia miasta przez rok 2015. Daje gwarancję spokojnego funkcjonowania 
wszystkich podległych i zależnych od budżetu miasta instytucji miejskich. W budżecie tym przewidziano 
również podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługujących w  instytucjach miejskich. 
Klub Radnych KWWTK poprze budżet przyszłoroczny.” Koniec cytatu. 
 

Radny Jarosław Rabczenko Przewodniczący Klubu Radnych Platforma Obywatelska poinformował, że cytat: 
Klub Radnych PO poprze budżet na rok 2015 jeżeli zostaną uwzględnione przedłożone przez Klub wnioski. 
Radny odczytał treść wniosku: „ Wniosek o zmianę treści projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 
2015 i jego załączników. w związku z projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 ze względu 
na ważny interes społeczny proponujemy następujące zmiany: 1. Zmniejszenia w załączniku nr 2 Plan 
wydatków budżetu miast Legnicy na rok 2015 1) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy 
ogólne i celowe” w punkcie 1 „wydatki bieżące” lit. a) wydatki jednostek budżetowych podpunkt rezerwa 
ogólna – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 PLN (zastąpić 1.000.000,00 PLN kwotą 0.00PLN ). 2) w dziale 758 
„Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w punkcie 1 „wydatki bieżące” lit. a. wydatki 
jednostek budżetowych podpunkt rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek 
budżetowych miasta ( bez oświaty) – zmniejszenie o kwotę 700.000PLN ( zastąpić 1.000.000,00 PLN kwotą 
300.000,00 PLN). 3) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona 
zabytków i8 Opieka nad zabytkami” w punkcie 2 „wydatki majątkowe” lit a) „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” 
zmniejszenie o kwotę 120.000,00 PLN (zastąpić 5.000.000 PLN kwotą 4.880.000,00 PLN ). Łącznie 
zmniejszenia: 1.820.000,00 PLN. Powyższe zmniejszenia zastosować w treści uchwały i wszystkich jej 
załącznikach. II. Zwiększenia. Zwiększenie w załączniku nr 2 wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015: 
1) w dziale 600 „Transport i łączność „ w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” 
pkt 2) wydatki majątkowe litera a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyć wydatki o kwotę 200.000,00 
PLN na przygotowanie dokumentacji projektowanej dla zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Szczytnickiej 
w Legnicy. 2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „ drogi publiczne gminne” pkt2) wydatki 
majątkowe litera a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyć wydatki o kwotę 1.000.000,00 PLN na 
realizację zadania inwestycyjnego przebudowa ul. Neptuna w Legnicy. 3) w dziale 600 „Transport i łączności” 
w rozdziale „Drogi publiczne gminne” pkt 2) wydatki majątkowe litera a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 
zwiększyć wydatki o kwotę 250.000,00 PLN na realizację zadania inwestycyjnego budowa parkingu na osiedlu 
Kopernika- przy basenie Delfinek. 4) w dziale w dziale 600 „Transport i łączności” w rozdziale „Drogi publiczne 
gminne” pkt 2) wydatki majątkowe litera a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyć wydatki o kwotę 
200.000,00 PLN na realizację zadania inwestycyjnego rewitalizacja ciągu pieszego przy ul. Marynarskiej z 
budową miejsc parkingowych przy kościele św. Tadeusza Apostoła. 5) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w 
rozdziale 85295 „pozostała działalność” pkt 1) wydatki bieżące litera b) dotacje na zadania bieżące zwiększyć 
wydatki o kwotę 70.000,00 PLN do kwoty 150.000,00 PLN na dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do 
sektora finansów publicznych zleconych na realizacje zadań w sferze pomocy społecznej na podstawie 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy publicznej społecznej. 6) w dziale 921 „Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” pkt 1) wydatki 
bieżące litera b) dotacje na zadania bieżące zwiększyć wydatki o kwotę 100.000,00 PLN do kwoty 250.000,00 
PLN na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek 
niezaliczonych do sektora finansów publicznych, która będzie udzielana zgodnie z uchwałą Nr XLII/436/14 
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta 
Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania 
i kontroli oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji. Łącznie zwiększenia: 1.820.000,00 PLN. 
Powyższe zwiększenia zastosować w treści uchwały i wszystkich jej załącznikach.” Koniec cytatu. 
Wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Radny Ignacy Bochenek w imieniu klubu Radnych Porozumienie dla Legnicy poinformował, że cytat: „po 
przeprowadzeniu analizy budżetu na rok 2015 z zadowoleniem przeczytaliśmy, ze dochody tego budżetu 
wzrastają o 5 milionów700 tys. zł. i wydawało nam się, że jest to dobry prognostyk do realizacji zamierzeń nie 
tylko radnych ale również i oczekiwań mieszkańców. Zauważyliśmy, że na drogi gminne zmniejszają się 
inwestycje aż o 50%. Na przedszkola 13% mniej niż na gimnazja… . Ogólnie oświata otrzyma ponad 
11 milionów mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ochrona zdrowia 16%. Jak wynika z tego te dodatkowe 
środki finansowe znalazły się w rozdziale rezerwy ogólne i celowe. Rezerwa ogólna w porównaniu do roku 
2014 wynosi milion zł, przy czym rezerwy na odprawy emerytalne pracowników milion zł.. w związku z tym 
przedkładamy wniosek do budżetu na rok 2015 o treści: „.1) zmniejszenie w dziale757 rozdział 75818 rezerwy 
ogólne o kwotę 550 tys. zł. 2) przeznaczenie kwoty 50 tys. zł. w rozdziale 852 pomoc społeczna na 
zwiększenie dotacji na prowadzenie stołówki między parafialnej. 100 tys. zł. w dziale 900 na opracowanie 
dokumentacji rewitalizacji lasku Złotoryjskiego. 250 tys. zł. w dziale 600 na remonty bieżące dróg gminnych. 
150 tys. zł. w dziale 921 wzrost dotacji dla Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.” Koniec cytatu. 
Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów podczas swojego wystąpienia 
poinformowała, że cytat: „podczas posiedzenia dnia 22 grudnia br. Komisja Budżetu i Finansów dokonała 
analizy projektu budżetu miasta Legnicy na rok 2015… . Stosownie do § 3 ust. Uchwały Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów uczestniczyli Przewodniczący pozostałych komisji, którzy przedstawili wypracowane 
w przedmiotowej sprawie opinie komisji merytorycznych Rady. Należy pokreślić fakt, że żadna z tych komisji 
nie przyjęła wniosku o wprowadzenie nowego wydatku, bądź zwiększenia wydatku przewidzianego 
w projekcie budżetu na rok 2015. Ponadto podczas posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z procedurą 
uchwalania budżetu wynikającą z cytowanej uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. projektem uchwały w sprawie budżetu 
miasta Legnicy na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przekazanymi zarządzeniem 
nr 720/PM/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 
2015. Zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami oraz odpowiedziami na pytania udzielanymi przez 
zastępcę Prezydenta Panią Jadwigę Zienkiewicz i Skarbnika Panią Grażyn Nikodem. Zapoznała się z uchwałą 
Nr II/291/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2014 r. 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta miasta Legnicy projekcie uchwały budżetowej miasta 
Legnicy na rok 2015. Uchwałą Nr II/292/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej. Komisja Budżetu i Finansów biorąc pod uwagę zgodność przedłożonych materiałów pod 
względem zgodności z prawem ( stawą o finansach publicznych, uchwała Nr LVI/462/10 z dnia 26 lipca 
2010 r. Pozytywne opinie RIO i komisji Rady, występujące obiektywne uwarunkowania w zakresie gospodarki 
finansowej naszego samorządu pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu miasta. Stwierdzam, że 
opracowany projekt budżetu gminy przedstawia realne możliwości finansowe dotyczące realizacji zadań 
nałożonych na nasz organ wykonawczy ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym oraz zadań 
inwestycyjnych, postrzegam go, jako kompromis pomiędzy potrzebami mieszkańców, możliwościami 
finansowymi miasta. Reasumując należy podkreślić, iż zaplanowane dochody i przychody w porównaniu z 
planowanymi wydatkami i rozchodami świadczą o zrównoważeniu planowanego budżetu miasta na rok 2015 
.Zatem występują wszelkie przesłanki do jego przyjęcia”. Koniec cytatu. 
Treść wystąpienia stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Radny Maciej Kupaj – zapytał cytat: „skąd pojawiła się kwota miliona złotych na rezerwie budżetowej oraz jaka 
część pracowników urzędu miasta planuje odejść w tym roku na emeryturę. Jaki kwoty trzeba zabezpieczyć, 
ponieważ my proponowaliśmy zmianę tej kwoty z miliona na 300 tysięcy. Chcielibyśmy poznać realne 
potrzeby miasta w tym zakresie i na jakiej podstawie zostało to wyliczone”. Koniec cytatu. .     
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski poinformowali, że cytat: „jak pani radna Czeszejko- Sochacka 
słuszniej zauważyła w założeniach do projektu budżetu na przyszły rok kierowaliśmy się również wskaźnikami, 
które otrzymujemy od Ministra Finansów i potwierdzeniami otrzymywanymi od pana Wojewody. Odpowiadając 
może nie wprost do pytających, właśnie tam znalazły się wskaźniki dotyczące pomocy społecznej 
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zmniejszenia, środków na pomoc społeczną. Właśnie tu są zadania finansowane z budżetu Państwa i są 
w dyspozycji wojewody, który niejako wskazuje zabezpieczenie środków które mają się znaleźć się w 
budżecie miasta, stąd też mniejsze środki finansowe na pomoc społeczną.  To wojewoda zdecydował że takie 
środki będą przeznaczone na pomoc społeczną. Ufam jednak, że wojewoda w ciągu roku zwiększy nam te 
środki stosowanie do możliwości budżetowych Państwa. Natomiast, jeśli chodzi o podatki np. teatr, to 
informuję, że instytucje kultury nie płacą podatków od nieruchomości tak jak i placówki oświatowe. Więc 
wzrost dotacji dla Teatru motywowany wzrostem podatku nie wiem od czego i wody, to przypominam, że woda 
nie wzrasta i w przyszłym roku też nie wzrasta. Podatek też nie wzrasta, a jeżeli już miałby być płacony to 
tylko od części komercyjnej, którą Teatr wykorzystuje w swojej działalności na majątku, który jest własnością 
tej instytucji. Co do kwestii zabierania pieniędzy z odpraw czy z rezerwy. To informuję, że zabezpieczyliśmy na 
niższym poziomie środki na planowane odprawy emerytalne, a niżeli potrzeby to określają, ponieważ 
rzeczywiste potrzeby będą znane w ciągu roku, ponieważ pracownikom przysługuje prawo ustanowione, które 
wydłużyło wiek emerytalny do 67 roku, a więc przywilejem pracownik jest odejście na emeryturę a nie 
obowiązkiem. W związku z tym kiedy i czy skorzysta za prawa emerytalnego zależy tylko od niego i 
zabezpieczona kwota w budżecie środków nie zabezpiecza ewentualne spodziewane, czy zakładane odejścia 
na emerytury pracowników.”. Koniec cytatu.  
 
Skarbnik Miasta Legnicy Grażyna Nikodem poinformowała, że cytat: „jeżeli chodzi o rezerwy w budżecie, które 
budzą tutaj duże emocji. Jak widać we wnioskach przedłożonych przez radnych. Informuję, że ustawa o 
finansach publicznych mówi na temat rezerw ogólnych i rezerw celowych jaki mogą być tworzone w budżecie 
każdej jednostki samorządu terytorialnego i mówi również, że w budżecie tworzy się rezerwę ogólną To jest 
obowiązek utworzenia tej rezerwy. Nie może być, że rezerwa ogólna wynosi zero. Artykuł 222 ustawy o 
finansach publicznych mówi, że w budżecie jednostki tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 
jedna dziesiąta procenta i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Czyli ustawa nie dopuszcza rezerwy ogólnej 
zerowej. Odnośnie rezerwy celowe i tą rezerwę na odprawy emerytalne, która duże emocje wśród państwa 
budzi. To jest po raz pierwszy faktycznie pokazana rezerwa na gruncie budżetu. W poprzednich budżetach 
środki na odprawy emerytalne były w planach finansowych poszczególnych jednostek budżetowych, bo o tym 
tutaj mówimy. W tym roku dla większej kontroli i pieczy nad tymi środkami zostały one pokazane w rezerwie 
celowej. Ta rezerwa celowa to nie jest rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników urzędu miasta, 
tylko i wyłącznie ale pozostałych jednostek organizacyjnych bez oświaty. Rezerwa ta będzie mogła być 
rozdysponowana tylko i wyłącznie przez pan Prezydenta na odprawy emerytalne w danej jednostce 
organizacyjnej na złożony wniosek przez taką jednostkę i te środki są przesuwane z rezerwy.”. Koniec cytatu.   
 
Radny Adam Wierzbicki zapytał, jak wygląda sprawa przedłożonego wniosku w sprawie umieszczenia 
w budżecie inwestycji pod nazwą rewitalizacja Lasku Złotoryjskiego - „Glinek”. 
 
Prezydent – poinformował, że wspomniany wniosek otrzymał 24 grudnia br. Jest to kwestia, którą będziemy 
rozpatrywać i przygotujemy państwu odpowiedź. 
 
Radny Zbigniew Bytnar zapytał jak wygląda sprawa dofinansowania dla Legnickiej Katedry. 
 
Pełnomocnik Prezydenta Ryszard Białek poinformowali, że cytat: „Proboszcz parafii Katedralnej złożył 
w ubiegłym roku wniosek o remonty części nawy w Katedrze.  wniosek został poddany głębokiej analizie, były 
wątpliwości prawne co do tego czy może ponownie Parafia występować o uzyskanie dotacji na realizacje tego 
samego zadania. W ciągu roku uzyskaliśmy opinię wiążącą, że taki wniosek może być ponowiony z tym, że 
w międzyczasie Rada podjęła uchwałę o przyznaniu środków na realizację instalacji przeciwpożarowej 
w kościele Św. Jana. W związku z tym wyczerpały się możliwości finansowe w ubiegłym roku na realizację 
tego przedsięwzięcia. Ksiądz Proboszcz pozostał poinformowany, że istnieje możliwość pozyskania tych 
środków w ramach budżetu roku 2015. Obecnie zostały złożone dwa wnioski, jeśli chodzi o dotacje na obiekty 
zabytkowe. Jeden dotyczący Katedry w kwocie 200 tys. zł., drugi w kwocie 170 tys. na kamienicę pod 
Przepiórczym Koszem. Ja rozumiem, że znane są państwu procedury związane z realizacją wniosku o dotacje 
na remont na obiekty zabytkowe. To Prezydent składa propozycje Radzie, która podejmuje uchwałę po 
analizie tej możliwości finansowe. Na dzień dzisiejszy w budżecie jest zapisana kwota150 tys. Myślę, że 
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istnieje realna możliwość aby w ciągu roku zastanowić się nad możliwością realizacji tego 
wniosku w takim zakresie bądź korekty.”. Koniec cytatu.  . 
 
Radny Maciej Kupaj zapytał, czy miasto wystąpiło po raz kolejny do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o środki finansowe, 
 
Prezydent – poinformował że będzie zabiegać o te środki finansowe.  
 
Radny Jarosław Rabczenko zgłosił wniosek o przerwę w obradach w celu dokonania autopoprawki do 
złożonego wniosku. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, że wpłynęły dwa wnioski do budżetu miasta 
Legnicy na rok 2015. Zaproponował przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, a następnie do glosowań wniosków do budżetu miasta 
Legnicy na 2015 r. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Legnicy ( druk – 1/I ). 
 
Rada podjęła uchwałę Nr III/13/14 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za – 14, przeciwne – 9, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 5) Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015  – ( druk – 2/I). 
 
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali: 
3. Projekt uchwały z załącznikami wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 grudnia 

2014 r. oraz II wersję projektu uchwały. 
4. Uchwałę Nr II/291/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

8 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legnicy projekcie uchwały 
budżetowej miasta Legnicy na 2015 rok  załącznik nr 17 do protokołu.  

 
Ponadto Przewodniczący poinformował, że Komisje Spraw Obywatelskich i Rodziny, Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z 
autopoprawką. Pozostałe komisje zapoznały się z projektem uchwały. 
 
Radny Jarosław Rabczenko odczytał poprawiony wniosek Klubu Radnych Platforma Obywatelska o treści: 
1. Zmniejszenia w załączniku nr 2 Plan wydatków budżetu miast Legnicy na rok 2015 1) w dziale 758 „Różne 

rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w punkcie 1 „wydatki bieżące” lit. a) wydatki 
jednostek budżetowych podpunkt rezerwa ogólna – zmniejszenie o kwotę 550.000 PLN (zastąpić 
1.000.000,00 PLN kwotą 0.00PLN ). 2) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy 
ogólne i celowe” w punkcie 1 „wydatki bieżące” lit. a. wydatki jednostek budżetowych podpunkt rezerwa 
celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta ( bez oświaty) – zmniejszenie 
o kwotę 700.000PLN ( zastąpić 1.000.000,00 PLN kwotą 300.000,00 PLN). 3) w dziale 921 „Kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i8 Opieka nad zabytkami” w 
punkcie 2 „wydatki majątkowe” lit a) „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejszenie o kwotę 570.000 
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PLN (zastąpić 5.000.000 PLN kwotą 4.430.000,00 PLN ). Łącznie zmniejszenia: 
1.820.000,00 PLN. Powyższe zmniejszenia zastosować w treści uchwały i wszystkich jej załącznikach. II. 
Zwiększenia. Zwiększenie w załączniku nr 2 wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015: 1) w dziale 
600 „Transport i łączność „ w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” pkt 2) 
wydatki majątkowe litera a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyć wydatki o kwotę 200.000,00 PLN 
na przygotowanie dokumentacji projektowanej dla zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Szczytnickiej w 
Legnicy. 2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „ drogi publiczne gminne” pkt2) wydatki 
majątkowe litera a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyć wydatki o kwotę 1.000.000,00 PLN na 
realizację zadania inwestycyjnego przebudowa ul. Neptuna w Legnicy. 3) w dziale 600 „Transport i 
łączności” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” pkt 2) wydatki majątkowe litera a) inwestycje i zakupy 
inwestycyjne zwiększyć wydatki o kwotę 250.000,00 PLN na realizację zadania inwestycyjnego budowa 
parkingu na osiedlu Kopernika- przy basenie Delfinek. 4) w dziale w dziale 600 „Transport i łączności” w 
rozdziale „Drogi publiczne gminne” pkt 2) wydatki majątkowe litera a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 
zwiększyć wydatki o kwotę 200.000,00 PLN na realizację zadania inwestycyjnego rewitalizacja ciągu 
pieszego przy ul. Marynarskiej z budową miejsc parkingowych przy kościele św. Tadeusza Apostoła. 5) w 
dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „pozostała działalność” pkt 1) wydatki bieżące litera b) 
dotacje na zadania bieżące zwiększyć wydatki o kwotę 70.000,00 PLN do kwoty 150.000,00 PLN na 
dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych zleconych na realizacje 
zadań w sferze pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy publicznej 
społecznej. 6) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami” pkt 1) wydatki bieżące litera b) dotacje na zadania bieżące zwiększyć 
wydatki o kwotę 100.000,00 PLN do kwoty 250.000,00 PLN na dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, 
która będzie udzielana zgodnie z uchwałą Nr XLII/436/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2014 r. 
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z 
wnioskami o udzielenie dotacji. Łącznie zwiększenia: 1.820.000,00 PLN. Powyższe zwiększenia 
zastosować w treści uchwały i wszystkich jej załącznikach.” Koniec cytatu. 

Wniosek stanowi załącznik nr 18 do protokołu 
 
Prezydent poinformował, że negatywnie opiniuje przedłożony wniosek. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Benedykt Ksiądzyna odczytał złożony wcześniej wniosek Klubu Radych 
Porozumienie dla Legnicy. 
 
Prezydent poinformował, że negatywnie opiniuje przedłożony wniosek. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek złożony przez Klub Radnych Platforma Obywatelska. 
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za – 10, przeciwne – 12, wstrzymujące – 1.  
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek złożony przez Klub Radnych Porozumienie dla Legnicy. 
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za – 11, przeciwne – 12, wstrzymujące – 0. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr III/14/14 w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 – stosunkiem głosów: 
za – 12, przeciwne – 0, wstrzymujące – 11. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego - ( druk – 3/III ). 
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Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
 
Radny Jan Szynalski – poinformował, że jego zdaniem Rada nie powinna rozpatrywać tego projektu uchwały, 
ponieważ  osoba zainteresowana powinna w ciągu 12 miesięcy wystąpić z wolą o udzielenie bonifikaty , a nie 
w ciągu 16 miesięcy. 
 
Prezydent poinformowali, że do Rady należy rozpatrzenie sprawy czy udzielić zgody, czy nie.  Zaznaczył, że w 
opinii Radcy Prawnego ta sprawa jest do przyjęcia, ponieważ jest to wyjątkowa sytuacja. W pozostałych 
przypadkach sprawy kierowane są na drogę sądową.   
 
Radna Ewa Szymańska wyraziła poparcie dla projektu uchwały. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr III/15/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – stosunkiem głosów: 
za – 18, przeciwne – 1, wstrzymujące – 4. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – ( druk – 4/III ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radny Jan Szynalski poinformowali, że w tym przypadku powinien być zrobiony przetarg a rada nie powinna 
się tą sprawą zajmować. 
 
Radca prawny Urzędu Miasta Mirosław Zagrobelny – poinformowali, że decyzja należy do Rady, czy Rada 
wyraża zgodę czy nie. 
 
Zastępca Prezydenta Jadwigą Zienkiewicz – poinformowała, że na posiedzeniach komisji rady wyjaśniana 
była sprawa. Zaznaczyła, że stawka czynszu jest korzystna dla zarządzającego. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono.   
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada podjęła uchwałę Nr III/16/14 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowe– stosunkiem głosów: za – 16, przeciwne – 2, wstrzymujące – 5. 
Uchwała stanowi załączniki nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – ( druk – 5/III ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
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Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr III/17/14 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowe– stosunkiem głosów: za – 16, przeciwne – 2, wstrzymujące – 5. 
Uchwała stanowi załączniki nr 22 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 9) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Legnicy do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym – (druk–6/III ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr III/18/14 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Legnicy do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 10) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Legnicy                       
– (druk – 7/III ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr III/19/14 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Legnicy – 
stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 11) Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych 
Nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy – ( druk – 8/III ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr III/20/14 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 
Dorosłych Nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy – stosunkiem głosów: 
za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Ad. pkt 4. 12) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok – ( druk – 9/III ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a komisje Gospodarki, Budżetu i Finansów wraz 
z autopoprawką . 
 
Radny Mirosław Jankowski zapytał, co spowodowało zmniejszenie środków finansowych o 30 tys. zł. 
 
Prezydent poinformował, że zgodnie z obowiązującą ustawą, która stanowi, iż źródłem finansowania 
Programu są opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli koncesjonariusze, którzy chcą 
sprzedawać alkohol.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr III/21/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok - stosunkiem 
głosów: za – 20, przeciwne – 0, wstrzymujące – 3. 
Uchwałą stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 13) Projekt uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do wykonywania 
czynności związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady – ( druk – 11/III ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka – zaproponowała wiceprzewodniczącego Rady Jacka Kiełba. 
 
Radny wyraził zgodę. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr III/22/14 w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do wykonywania 
czynności związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady – stosunkiem głosów: za – 19, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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Ad. pkt 4. 14) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2015 roku – ( druk – 12/III ). 
 
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 III/23/14 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2015 roku - stosunkiem głosów: za – 
23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwałą stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  
 
Ad. pkt 4. 15) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Legnicy – 
( druk – 16/III ). 
 
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 III/24/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Legnicy - 
stosunkiem głosów: za – 18, przeciwne – 1, wstrzymujące – 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. 16) Projekt uchwały w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej Legnicy w skład Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku – ( druk-17/III ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Masojcia. 
 
Radny wyraził zgodę. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr III/25/14 w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej Legnicy w skład 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  - stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
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Ad. pkt 4. 17) Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Legnicy do Miejskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy – ( druk – 18/III ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie radnych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Legnicy. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka zgłosiła kandydaturę radnego Wojciecha Cichonia. 
 
Radny Jacek Baczyński zgłosił kandydaturę radnej Anny Płucieniczak.  
 
Radny Mirosław Jankowski zgłosił kandydaturę radnego Ignacego Bochenka. 
 
Radny Jarosław Rabczenko zgłosił kandydaturę radnego Piotra Żabickiego. 
 
Radni wyrazili zgodę  
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Prezydent poinformował, że skład Miejskiej Rady Pożytku Publicznego wynosi 15 osób. 9 osób stanowią 
przedstawiciele organizacji pozarządowych. 3 osoby delegowane przez Prezydenta  i 3 osoby delegowane 
przez Radę Miejską, a Rada zgłosiła  4 radnych. 
 
Radny Piotr Żabicki zgłosił rezygnację z pracy w Miejskiej Radzie Pożytku Publicznego. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący odczytał listę zgłoszonych radnych delegowanych do Miejskiej Rady Pożytku Publicznego 
w Legnicy i postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr III/26/14 w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Legnicy do Miejskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy - stosunkiem głosów: stosunkiem głosów: za – 22, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radny Adam Wierzbicki odczytał i złożył interpelację w sprawie: 
• zamontowania progu zwalniającego na ul. Tulipanowej, 
• naprawienia nawierzchni parkingu przy ul. Partyzantów, 
• zmiany organizacji ruchu na ul. Gen. Andersa, 
• zmiany organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej, 
• oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż Kościoła Św. Trójcy, 
• bezpieczeństwa pieszych poruszających się chodnikiem na odcinku ul. Okrzei, 
• luster zamontowanych w miejscach o utrudnionej widoczności, 
• przywrócenia miejsc parkingowych na ul. Wojska Polskiego, 
• podania ilości odnotowanych przez Policje i Straż Miejską interwencji w Lasku Złotoryjskim, 
• podania właściciela budynku przy ul. Ściegiennego 39, 
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• naprawienia chodnika przy ul. Partyzantów i ul. Ojców Zbigniewa i Michała, 
• zamontowania progów zwalniających przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała, 
• naprawienia chodnika przy ul. Jaworzyńskiej , 
• podania osoby odpowiedzialnej za utrzymania porządku na terenie przyległym do parkingu – na początku 

ul. Jaworzyńskiej, 
• naprawienia nawierzchni terenu zieleni przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Jaworzyńską. 
 
Anna Płucieniczak odczytała i złożyła interpelację w sprawie udzielenia pomocy przez ZGM przy oszkleniu 
okien w mieszkaniach i na klatkach schodowych. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 37 Statutu Legnicy Prezydent zobowiązany jest do udzielenia 
odpowiedzi na interpelacje na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 
 
 
Ad. pkt 6. Komunikaty i sprawy różne. 
 
Przewodniczący przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych. 
 
Radna Ewa Szymańska w imieniu Pani Doroty Czudowskiej senator RP wręczyła Prezydentowi miasta 
Legnicy wyróżnienie dla Miasta Legnicy z udział w konkursie „Miasto Przyjezdne dla seniorów”. 
 
Radny Zbigniew Bytnar zapytał, czy będzie przeprowadzone badanie bilansu. 
 
Prezydent – poinformował, że jeżeli będzie taka potrzeba to zrobimy w drodze otwartego zgłoszenia oferty.  
 
Radny Adam Wierzbicki przekazał Przewodniczącemu Rady projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący wraz z Prezydentem Miasta Legnicy złożyli wszystkim zebranym życzenia Noworoczne. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Wacław Szetelnicki zamknął 3  sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 13.01.2015 r. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
Wacław Szetelnicki 


