
 
BR. 0002.1.7.2011. IV 
 

Protokół Nr VIII/11 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 30 maja 2011 r. w godz. 1000 do 1230 
 
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Ryszard Kępa. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 24 radnych. W trakcie sesji przybył radny Tyberiusz Kowalczyk. 
Jest kworum i Rada moŜe 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, pana Ryszarda Białka, 
• Sekretarza i Skarbnika Miasta - 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: 
• Pani GraŜyna Pichla  
• Pan Sławomir Skowroński 
• Pan Krzysztof Ślufcik. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 20 maja 2011 r. wystąpił 
z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2011 roku                 
- ( druk – 8/VIII ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 8) porządku obrad. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa przed przystąpieniem do głosowania zaproponował sprawdzenie 
urządzenia do głosowania. Stwierdzono uszkodzenie urządzenia do głosowania. Przewodniczący 
poinformował, Ŝe głosowania odbywać się będą poprzez podniesienie ręki i liczone będzie przez sekretarzy 
obrad. 
 
Radna Ewa Szymańska zapytała, czy awaria urządzenia do głosowania uniemoŜliwia nagrywane obrady sesji. 
 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa poinformował, Ŝe obrady sesji będą nagrywane. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
 
Porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu z sesji. 
2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 13 kwietnia do 17 maja 2011 roku. 
4. Sprawozdanie z postępu realizacji „Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Legnicy„ („LPR”)                  

– ( druk – VIII/2 ). 
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5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010 – ( druk – 6/VIII ), 
2) udzielenia/nie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy – ( druk – 7/VIII ) 
3) wyraŜenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy uŜytkowania nieruchomości połoŜonej 

w Legnicy przy ul. śółkiewskiego 8 na czas dłuŜszy niŜ 3 lata - ( druk 1/VIII ), 
4) likwidacji III Liceum Profilowanego w Legnicy – ( druk 2/VIII ), 
5) załoŜenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Legnicy – ( druk – 3/VIII ), 
6) włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Reymonta w Legnicy i Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 3 w Legnicy do Zespołu Szkół Medycznych w Legnicy oraz zmiany nazwy 
i siedziby tego Zespołu – ( druk – 4/VIII ), 

7) wystąpienia Gminy Legnica ze Stowarzyszenia „Dolnośląska Organizacja Turystyczna” z siedzibą 
we Wrocławiu – ( druk – 5/VIII ), 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających 
na terenie miasta Legnicy w 2011 roku - ( druk – 8/VIII ). 

6. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
7. Komunikaty i sprawy róŜne. 

 
 

Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe protokół Nr 7/11 sesji z dnia 26 kwietnia 2011 r. znajduje się do wglądu 
w Biurze Rady od dnia podpisania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokół Nr 7/11 sesji z dnia 26 kwietnia 2011 r.  
 
 
Ad. pkt  2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
 
Informację otrzymali wszyscy radni.  
 
Radna Ewa Szymańska zwróciła się z prośbą o udostępnienie radnym informacji dotyczącej rozstrzygnięcia 
nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego uchwały Rady Nr VI/57/11 w sprawie ustalenia cen 
urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Legnica. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe rozstrzygnięcie będzie dostarczone radnym. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...”  do wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Informację o pracy Rady w okresie między sesjami do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 13 kwietnia do 17 maja 2011 r. 
 
Raport otrzymali wszyscy radni.  
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Komisje nie omawiały raportu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Raportu...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 13 kwietnia do 17 maja 2011 r. – 
do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Sprawozdanie z postępu realizacji „Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Legnicy„ 
(„LPR”) – ( druk – VIII/2 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem. Komisja Gospodarki 
przyjęła sprawozdanie. Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Pozostałe 
komisje nie omawiały sprawozdania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z postępu realizacji „Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta 
Legnicy„ („LPR”)– do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
 
Ad. pkt 5. 1) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta 
Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010 – ( druk – 6/VIII ). 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wszyscy radni otrzymali: 
• projekt uchwały, 
• sprawozdanie finansowe miasta Legnicy – załącznik nr 8 do protokołu, 
• sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010 – załącznik nr 9 do protokołu,  
• sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2010 – 

załącznik nr 10 do protokołu, 
• informację o stanie mienia miasta Legnicy - załącznik nr 11 do protokołu, 
• uchwałę Nr II/122/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 

kwietnia 2011 r. sprawie opinii o przedłoŜonym przez Prezydenta Miasta Legnicy sprawozdaniu 
z wykonania budŜetu Miasta za 2010 rok - załącznik nr 12 do protokołu, 

• opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Urzędu Miasta Legnicy i sprawozdania z wykonania 
budŜetu miasta Legnicy za 2010 rok - załącznik nr 13 do protokołu. 
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Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisje: Spraw Obywatelskich i Rodziny, Edukacji, Kultury i Sportu 
zapoznały się z projektem uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
 
Ponadto poinformował, Ŝe: 
• Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, zapoznała się:  

� ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010,  
� ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2010, 
� z informacją o stanie mienia miasta Legnicy, 
� uchwałą nr II/122/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

w sprawie opinii o przedłoŜonym przez Prezydenta Miasta Legnicy sprawozdaniu z wykonania 
budŜetu miasta za 2010 rok, 

� opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego urzędu Miasta Legnicy i sprawozdaniem 
z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010. 

• Komisje: Spraw Obywatelskich i Rodziny, Edukacji, Kultury i Sportu przyjęły do akceptującej wiadomości: 
�  sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010, 
�  sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2010, 
� informację o stanie mienia miasta, 
� zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz z opinią 

i raportem niezaleŜnego biegłego rewidenta i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
• Komisja Gospodarki przyjęła: 

� sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010, 
� sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2010, 
� informację o stanie mienia miasta, 
� sprawozdanie finansowe miasta Legnicy, 
� uchwałę Nr II/122/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. sprawie opinii o przedłoŜonym przez Prezydenta Miasta Legnicy 
sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta za 2010 rok, 

� opinię niezaleŜnego biegłego rewidenta dla Rady Miejskiej Legnicy i raport uzupełniający opinię 
z badania sprawozdania finansowego Urzędu Miasta Legnicy i sprawozdania z wykonania 
budŜetu miasta Legnicy za 2010 r. 

• Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała: 
�  sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010, 
� sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2010, 
� informację o stanie mienia miasta, 
� sprawozdanie finansowe miasta Legnicy, 

ponadto poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z:  
� uchwałę Nr II/122/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

29 kwietnia 2011 r. sprawie opinii o przedłoŜonym przez Prezydenta Miasta Legnicy sprawozdaniu 
z wykonania budŜetu Miasta za 2010 rok, 

� opinią niezaleŜnego biegłego rewidenta dla Rady Miejskiej Legnicy i raportem uzupełniającym opinię 
z badania sprawozdania finansowego Urzędu Miasta Legnicy i sprawozdania z wykonania budŜetu 
miasta Legnicy za 2010 r. 

� wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy 
za rok 2010. 

 
Przewodniczący zaproponował następujący tryb rozpatrywania tego punktu. Skarbnik Miasta Legnicy pani 
GraŜyna Nikodem przedstawi wizualną prezentację z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010, 
następnie omówimy sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010.  
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
GraŜyna Nikodem Skarbnik Miasta Legnicy przedstawiła wizualną prezentację z wykonania budŜetu miasta 
Legnicy za rok 2010. Prezentacja przedstawiała: 
- plan dochodów i wydatków budŜetu miasta Legnicy w 2010 r., 
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- wykonanie dochodów budŜetu miasta Legnicy w 2005 – 2010 r., 
- strukturę dochodów budŜetu miasta Legnicy w 2010 r., 
- strukturę dochodów gminy w 2010 r., 
- strukturę dochodów powiatu w 2010 r., 
- wykonanie głównych grup dochodów budŜetu miasta Legnicy w latach 2008 – 2010, 
- zrealizowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2001 – 2010, 
- zrealizowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2001 – 2010, 
- środki zewnętrzne pozyskane przez miasto Legnica w 2010 r., 
- wykonanie wydatków budŜetu miasta Legnicy w latach 2005 – 2010, 
- wydatki budŜetu ( bieŜące, majątkowe ) miasta Legnicy w latach 2005 – 2010, 
- strukturę wydatków budŜetu miasta Legnicy w 2010 r., 
- strukturę wydatków na zadania oświatowe w 2010 r., 
- strukturę wydatków na zadania w sferze pomocy społecznej w 2010 r., 
- dodatki mieszkaniowe w latach 2004 – 2010 , 
- usługi opiekuńcze w latach 2005 – 2010, 
- strukturę dotacji udzielanych z budŜetu miasta Legnicy w 2010 r. ( dotacje przedmiotowe, podmiotowe ), 
- dotacje celowe, 
- dotacje udzielane z budŜetu miasta Legnicy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

w 2005 – 2010 r., 
- strukturę wydatków remontowych w 2010 r., 
- strukturę wydatków inwestycyjnych w 2010 r., 
- realizację dochodów i wydatków z budŜetu miasta Legnicy w 2010 r. ( gmina, powiat ), 
- dochody, wydatki i wynik ogółem budŜetu miasta Legnicy w latach 2005 -2010, 
- dochody, wydatki i wynik bieŜący budŜetu miasta Legnicy  w latach 2005 – 2010, 
- dochody, wydatki i wynik majątkowy budŜetu miasta Legnicy w latach 2005 – 2010, 
- zadłuŜenie miasta Legnicy w latach 2005 – 2010 ( wg art. 170, ust.1 ustawy o finansach publicznych ), 
- zadłuŜenie miasta Legnicy w latach 2005 – 2010 ( wg art. 169. Ust. 1 ustawy o finansach publicznych ), 
- zadłuŜenie wybranych miast na dzień 31 grudnia 2010 r. ( wg art. 170, ust.1 ustawy o finansach 

publicznych ), 
- Przykłady realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w 2010 r. - ( slajdy ), 
- Zarząd Dróg Miejskich – remont ul. Grabskiego, 
- remont zatoki autobusowej, 
- remonty oświetlenia, 
- Park Miejski – dostawa drzew,  
- wysadzanie drzew, 
- Przykładowe realizacje zadań inwestycyjnych w 2010 r. 
- przebudowa ul. Gniewomierskiej jako I etap budowy obwodnicy, 
- budowa ścieŜek rowerowych wzdłuŜ ul. Sudeckiej i Koskowickiej, 
- modernizacja płyty Rynku, 
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe, sieć drogowa, 
- budowa dróg i parkingów oraz sieci kanalizacyjnej, 
- odbudowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. PoboŜnego, 
- Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej – modernizacja budynku przy ul. Pocztowej, 
- budowa ogrodu zabaw w rejonie ul. H. PoboŜnego, 
- Zdania inwestycyjne w obszarze oświaty,  
- modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 7, 
- modernizacja infrastruktury dydaktycznej, 
- modernizacja bazy sportowej dla szkolnej młodzieŜy przy ul. Grabskiego, 
- remont Akademii Rycerskiej skrzydło E. 

 
Przewodniczący podziękował za prezentację. 
 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przedstawicieli poszczególnych klubów radnych. 
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Radny Kazimierz Hałaszyński poinformował, Ŝe w imieniu klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
wypowie się radny Wojciech Cichoń przedstawiciel klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców 
Tadeusza Krzakowskiego. 
 
Radny Wojciech Cichoń w imieniu klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Krzakowskiego 
oraz klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej poinformował, Ŝe cytat: „nie będę się rozwodził nad 
dokumentami, sprawozdaniami, bo mieliśmy okazje się z nimi wszyscy zapoznać, a parę chwil temu pani 
skarbnik w sposób merytoryczny, rzeczowy, treściwy nam o tych dokumentach opowiedziała. W związku z tym 
mam przyjemność w imieniu klubów radnych KWWTK i SLD poinformować, Ŝe oba kluby pozytywnie oceniają 
przedłoŜone dokumenty w związku z tym będziemy głosowali za udzieleniem absolutorium Prezydentowi 
Miasta Legnicy”. Koniec cytatu.  
 
Radny Paweł Frost w imieniu klubu Radnych Platformy Obywatelskiej poinformował, Ŝe cytat: „radni klubu PO  
podczas analizowania wykonania budŜetu miasta Legnicy za 2010 rok od strony formalnej i merytorycznej 
i faktycznie od strony formalnej mogę to potwierdzić jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie ma Ŝadnych 
uwag. Zespoły Kontrolne Komisji Rewizyjnej, które sprawdziły wszystkie formalności związane z wykonaniem 
tego budŜetu i Komisja Rewizyjna udzieliła pozytywnej opinii w sprawie udzielenia absolutorium. I to jest jeden 
element, który braliśmy po uwagę w naszej ocenie. Natomiast z naszego punktu widzenia nie wszystko 
co mieliśmy w swoim programie i co chcieliśmy osiągnąć nie wszystko z tego zostało zrealizowane ,czy nie 
wszystko się w tym budŜecie znalazło nawet jeśli analizowaliśmy to pod kątem naszych wniosków 
budŜetowych. Naszym zdaniem w dalszym ciągu nie są realizowane wystarczającym stopniu inwestycje 
dotyczące remontów chodników, brakuje miejsc parkingowych. Oczywiście mamy tego teŜ świadomość, Ŝe są 
ograniczone moŜliwości finansowe, ale jest to pewien przedmiot naszej troski nas wszystkich. Z zadowoleniem 
przyjmujemy te inwestycje, które obecnie się realizuje w tym roku, a o które zabiegaliśmy w ubiegłym roku. 
Powiem tak nie ma powodu aby tego absolutorium nie udzielać i jako Klub to absolutorium udzielimy”. Koniec 
cytatu  
 
Radna Ewa Szymańska w imieniu klubu Radnych Prawo i sprawiedliwość w swoim wystąpieniu 
poinformowała, Ŝe cytat”„ po raz pierwszy w związku ze zmianą przepisów będziemy osobno rozpatrywali 
i zatwierdzali w glosowaniu sprawozdanie finansowe miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budŜetu miasta Legnicy i osobno zagłosujemy nad uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta. I bardzo 
dobrze, Ŝe tak się zmieniły przepisy. Bo czym innym jest zatwierdzenie sprawozdania a czym innym jest 
udzielenie absolutorium. Co do prawidłowości i rzetelności sporządzonych sprawozdań wypowiedział się 
biegły rewident wydając stosowną opinię, oraz Regionalna Izba Obrachunkowa wydała równieŜ stosowną 
opinię o sprawozdaniu. RównieŜ Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe miasta 
Legnicy, sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Legnicy za 2010 rok, sprawozdanie finansowe 
samorządowych jednostek kultury za 2010 rok oraz informację o stanie mienia. We wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium powołała się  oprócz w/w opinii na wnioski przeprowadzonych przez zespoły kontrolne 
tejŜe komisji, w sprawie wykonania budŜetu miast za rok 2010, w którym nie stwierdzono naruszeń dyscypliny 
budŜetowej. Ponadto RIO we Wrocławiu uchwałą Nr II/144/2011 w sprawie opinii o przedłoŜonym wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy za  
2010 rok. wniosek został zaopiniowany pozytywnie. W dalszej części wystąpienia zaznaczyła, Ŝe jej zdaniem 
ocena powinna uwzględniać, oprócz kryterium legalności, takŜe kryterium rzetelności, celowości 
i gospodarności oraz odnosić się do przestrzegania dyscypliny budŜetowej. Ponadto w opinii o wykonaniu 
budŜetu, Komisja Rewizyjna powinna odnieść się w szczególności do realizacji dochodów i wydatków 
budŜetowych w stosunku do załoŜonego planu, stopnia realizacji zadań inwestycyjnych i innych zadań 
mających szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej, sposobu dysponowania rezerwami budŜetowymi 
oraz osiągniętego wyniku finansowego. Na zakończenie poinformowała, Ŝe po zapoznaniu się z omawianymi 
dokumentami pozwoli sobie na tezę, Ŝe Prezydent nie powinien uzyskać absolutorium właśnie w oparciu 
o wspomniane kryteria ,a w szczególności o kryterium celowości, gospodarności, stopnia realizacji inwestycji 
oraz kontroli organów zewnętrznych. Mimo pozytywnej opinii o sprawozdaniu - nie udzielić absolutorium za 
2010 rok”. Koniec cytatu. 
Wystąpienie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Radna Ewa Czeszejko – Sochacka Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Finansów w swoim wystąpieniu 
poinformowała, Ŝe cytat: „Komisja BudŜetu i Finansów po zapoznaniu i przeanalizowaniu materiałów, 
postanowiła wydać opinię pozytywną o przedłoŜonym przez prezydenta Miasta Legnicy sprawozdaniu 
z wykonania budŜetu miasta za 2010 rok. Podstawę wydania pozytywnej opinii o przedłoŜonym sprawozdaniu 
stanowiły: Zarządzenie Nr 220/PM/2011 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010, sprawozdania z wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji kultury za  rok2010 i informacja o stanie mienia miasta Legnicy, 
zarządzenie Nr 301/PM/2011 PML z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego 
miasta Legnicy, pozytywna opinia RIO we Wrocławiu, opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 
urzędu Miasta legniccy, opinia i raport z wykonania budŜetu miasta Legnicy za 2010 r., formalno prawne 
przesłanki wynikające z analizy w/w dokumentów w szczególności ich zgodności z ogólnymi wymogami 
określonymi w ustawie z dnia 27.08. 2009 r o finansach publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 3.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej. Przesłanki merytoryczne dotyczące wykonania 
budŜetu w tym między innymi zachowanie dyscypliny budŜetowej w realizacji planu wydatków, gdzie nie 
stwierdzono przekroczenia planu wydatków bądź realizacji wydatków bez planu, brak zobowiązań 
wymagalnych. Ponadto realizacja budŜetu w 2010 r. zapewniła wykonanie wszystkich zadań własnych 
i zleconych miastu. BudŜet miasta 2010 roku r. realizowany był w trudnych warunkach wynikających 
z negatywnych skutków gospodarczych w kraju i na świecie, który rzutował na zmniejszenie dochodów miasta 
z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa, zwłaszcza pochodzących od osób 
fizycznych. Pomimo tak niesprzyjających zdarzeń i okoliczności, realizację zaplanowanych wielkości po 
stronie dochodów zwłaszcza zaleŜnych od miasta, jak i wydatków naleŜy ocenić pozytywnie”. Koniec cytatu. 
Wystąpienie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.   
 
Radny Czesław Kozak Przewodniczący Komisji Gospodarki w swoim wystąpieniu poinformował, Ŝe cytat; 
wszystkie komisje Rady Miejskiej Legnicy rozpatrzyły sprawozdania przedłoŜone przez Prezydenta 
z wykonania budŜetu miasta za 2010 rok. Oceny wykonania budŜetu dokonano po szczegółowej analizie 
między innymi sprawozdania rzeczowo- finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego, sprawozdań 
finansowych samorządowych instytucji kultury, raportu Prezydenta Miasta, informacji o realizacji dochodów 
i wydatków budŜetu za 2010 rok, sprawozdania z postępu realizacji Lokalnego Programu rewitalizacji  dla 
Miasta Legnicy oraz sprawozdania z realizacji zadań strategii rozwoju miasta na lata 2004 – 2014 za rok 2010. 
Na przebieg dyskusji duŜy wypływ miały uchwały Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, opinia niezaleŜnego biegłego rewidenta oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 16 maja 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy za rok 2010. Skład 
Orzekający RIO we Wrocławiu postanowił w dniu 29.04. 2010 r. wydać opinię pozytywną o przedłoŜonym 
przez Prezydenta Miasta Legnicy sprawozdaniu z wykonania budŜetu miasta za rok 2010. W uzasadnieniu 
zapisano, między innym.” Część tabelaryczna i opisowa w pełni precyzuje dane i zdarzenia mające wpływ na 
stan finansów miasta Legnicy. Jednocześnie wskazano, Ŝe ocena wydatkowanych środków budŜetowych pod 
kątem celowości i gospodarki naleŜy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej. Ponadto Skład Orzekający RIO 
w dniu 19 maja 2010 r. w sprawie opinii o przedłoŜonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy 
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy za rok 210 informuje, Ŝe ocena wykonania 
budŜetu powinna być dokonana w szczególności na podstawie rozpatrzenia wyników całorocznej pracy 
opiniodawczej i kontrolnej zarówno komisji rewizyjnej jak i innych komisji rady… . Kryteria te były 
uwzględniane podczas dyskusji w komisjach oraz podczas posiedzeń wyjazdowych w teren… . Plany pracy 
komisji obejmują ocenę między innym zadań aktualnie realizowanych jak i zadań długofalowych, które mają 
być realizowane w najbliŜszych latach, a wymagają duŜych nakładów finansowych… . Nadmienić naleŜy, Ŝe 
funkcje kontrolne, celowości wydawanych środków na inwestycje, remonty i inne prace są konsultowane 
podczas spotkań Prezydenta, Radnych z wyborcami co miesiąc, podczas rozmów z mieszkańcami, podczas 
spacerów ulicami miasta”. W dalszej części wystąpienia zaznaczył, „Ŝe do najwaŜniejszych osiągnięć w roku 
2010 naleŜała, odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ulicy H. PoboŜnego - renowacja części 
wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budowa nowego cmentarza komunalnego I etap, 
zakończenie modernizacji infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół Nr 2 i Gimnazjum Nr 1, przebudowa ul. 
II Armii Wojska Polskiego, uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Piekary B, 
doŜywianie dzieci w szkołach oraz organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, realizacja zadań 
w zakresie oświaty, kultury i sportu. Do słabych stron zaliczyć naleŜało: brak w planowaniu wystarczających 
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środków finansowych w budŜecie na utrzymanie czystości w mieście oraz przeznaczonych na remonty 
mieszkań , dachów i klatek schodowych w budynkach zarządzanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. 
Ponadto zbyt mało środków finansowych pozyskiwano z Unii Europejskiej na współfinansowanie duŜych 
projektów”. Na zakończenie wystąpienia poinformował, Ŝe „Biorąc pod uwagę wszystkie sprawozdania 
przedłoŜone przez Prezydenta Miasta Legnicy, uchwały Składu Orzekającego RIO, opinię niezaleŜnego 
biegłego rewidenta, ocenę i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta 
Miasta Legnicy oraz opnie wszystkich Komisji Rady Miejskiej o przyjęciu sprawozdania finansowego, naleŜy 
udzielić absolutorium dla Prezydenta Miasta Legnicy za 2010 rok. Uzasadniając wniosek poinformował, Ŝe 
realizacja budŜetu w 2010 roku zapewniała wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań własnych 
i zleconych. Na podstawie przedłoŜonych sprawozdań, dokumentów jestem przekonany, Ŝe zachowano 
kryterium, rzetelności, celowości i gospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych oraz przestrzegano 
dyscypliny budŜetowej. Realizacja zadań inwestycyjnych i innych zadań miała szczególne znaczenie dla 
społeczności lokalnej. Badający budŜet za 2010 rok nie stwierdzili naruszenia prawa” Koniec cytatu. 
Wystąpienie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Radny Paweł Frost – poinformował, Ŝe w przyszłorocznym budŜecie środki finansowe przeznaczone na 
Lokalny Program Rewitalizacji powinien być bardziej skoncentrowany na „Zakaczawie” i nie powinno się 
przeznaczać na inne cele. 
 
Radny Sławomir Skowroński – poinformował, Ŝe w przyszłości w budŜecie miasta powinno się uwzględnić 
budowę przejścia poziomego dla pieszych na ul. Piłsudskiego. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod glosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VIII/84/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010  - stosunkiem 
głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
 
 
Ad. pkt 5. 2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy – 
( druk – 7/VIII ). 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wszyscy radni otrzymali: 
• projekt uchwały, 
• wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi 

Miasta Legnicy wraz z opinią w sprawie wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010 – 
załącznik nr 18 do protokołu, 

• uchwałę Nr II/144/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 
19 maja 2010 roku w sprawie opinii o przedłoŜonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy 
w sprawie udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy za 2010 rok – załącznik nr 19 
do protokołu. 

 
Przewodniczący poprosił radnego Pawła Frosta Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii 
do sprawozdania z wykonania budŜetu i wniosku w sprawie absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej do wniosku Komisji. 
 
Radny Paweł Frost – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna cytat: „na podstawie wyników badań nad 
sprawozdaniem finansowym miasta Legnicy, sprawozdaniem z wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 
2010, sprawozdaniem finansowym samorządowych instytucji kultury za rok 2010, informacją o stanie mienia 
komunalnego oraz na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Zespoły Kontrolne Komisji 
Rewizyjnej, Komisja sprawozdania pozytywnie zaopiniowała i wydała na podstawie wyników tych badań oraz 
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wyników i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz biegłego rewidenta, wydała pozytywną opinię 
w sprawie udzielenia absolutorium”. Koniec cytatu.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VIII/85/11 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy  - 
stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 5, wstrzymujące - 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski – podziękował radnym za udzielenie absolutorium.  
 
 
Ad. pkt 5. 3) Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy 
uŜytkowania nieruchomości połoŜonej w Legnicy przy ul. śółkiewskiego 8 na czas dłuŜszy niŜ 3 lata - 
( druk 1/VIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VIII/86/11 w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy 
uŜytkowania nieruchomości połoŜonej w Legnicy przy ul. śółkiewskiego 8 na czas dłuŜszy niŜ 3 lata – 
stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące - 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 4) Projekt uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Legnicy – ( druk 2/VIII). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VIII/87/11 w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Legnicy – 
stosunkiem głosów: stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące - 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 5) Projekt uchwały w sprawie załoŜenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Legnicy – 
( druk – 3/VIII ). 
 
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 VIII/88/11 w sprawie załoŜenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Legnicy 
-  stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące - 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 6) Projekt uchwały w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława 
Reymonta w Legnicy i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Legnicy do Zespołu Szkół Medycznych 
w Legnicy oraz zmiany nazwy i siedziby tego Zespołu – ( druk – 4/VIII). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr VIII/89/11 w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 
Władysława Reymonta w Legnicy i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Legnicy do Zespołu Szkół 
Medycznych w Legnicy oraz zmiany nazwy i siedziby tego Zespołu – stosunkiem głosów: za – 25, 
przeciwne – 0, wstrzymujące - 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 7) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Legnica ze Stowarzyszenia „Dolnośląska 
Organizacja Turystyczna” z siedzibą we Wrocławiu – ( druk – 5/VIII). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radna Ewa Szymańska poprosiła o przybliŜenie sprawy wystąpienia gminy Legnica ze stowarzyszenia.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Dorota Purgal – przedstawiła powody wystąpienia gminy Legnica ze 
stowarzyszenia.  
 
Radny Jan Szynalski zapytał jaka była kwota składki opłacanej do stowarzyszenia. 
 
Prezydent – poinformował, Ŝe była to kwota około 11 tysięcy zł.  
 
Radny Paweł Frost zapytał, czy inne gminy występują ze stowarzyszenia. 
 
Prezydent – są gminy, które występują ze stowarzyszenia.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada podjęła uchwałę Nr VIII/90/11 w sprawie wystąpienia Gminy Legnica ze Stowarzyszenia 
„Dolnośląska Organizacja Turystyczna” z siedzibą we Wrocławiu – stosunkiem głosów: za – 24, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 8) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2011 roku - ( druk – 8/VIII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod glosowanie projekt uchwały  
 
Rada podjęła uchwałę Nr VIII/91/11 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2011 roku – stosunkiem głosów:            
za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Ad. pkt 7.  Komunikaty i sprawy róŜne. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Prezydent Miasta wystąpił z prośbą o wytypowanie 3 radnych do Zespołu 
ds. Nazewnictwa Ulic i Placów. 
Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie radnych do pracy w Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów. 
 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa zgłosił do pracy w Zespole radną Bogumiłę Słomczyńską. 
Radny Włodzimierz Tulejko zgłosił radnego Czesława Kozaka. 
Radny Krzysztof Ślufcik zgłosił radnego Jana Kurowskiego. 
 
Zgłoszone osoby wyraziły chęć pracy w Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów. 
 
Więcej osób nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie zgłoszone osoby do pracy w Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów 
w/w radnych. 
Rada wniosek przyjęła stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne  - 0, wstrzymujące – 0. 
 
Przewodniczący przypomniał radnym, Ŝe w dniu 6 czerwca 2011 r. o godz. 1700 w Teatrze im. Heleny 
Modrzejewskiej w Legnicy odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej Legnicy, podczas której zostaną 
wręczone wyróŜnienia przyznane przez Radę Miejską w roku 2011 oraz poprosił o zgłaszanie się radnych do 
pocztu sztandarowego.  
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Radna Ewa Szymańska poprosiła o przekazywanie radnym bardziej szczegółowych informacji dotyczących 
imprez odbywających się w mieście. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe sprawa zostanie załatwiona. 
 
Radny Kazimierz Hałaszyński Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformował, Ŝe najbliŜsze 
posiedzenie Komisji odbędzie się 14 czerwca 2011 r. o godz. 1000. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Ryszard Kępa zamknął 8 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 
 

RYSZARD  KĘPA 

 


