
 
BR. 0002.1.14.2011. IV 
 

Protokół Nr XIV/11 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 28 listopada 2011 r. w godz. 1000 do 1305 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Ryszard Kępa. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony radny Jacek Kiełb. 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, 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. 

 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa przekazał prowadzenie obrad pani Grażynie Pichli wiceprzewodniczącej 
Rady Miejskiej Legnicy. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Pichla przed przystąpieniem do głosowania zaproponowała sprawdzenie 
urządzenia do głosowania. Stwierdzono uszkodzenie urządzenia do głosowania przy stanowisku 
wiceprzewodniczącej. Wiceprzewodnicząca poinformowała, że jej głos będzie doliczany podczas głosowania.  
 
Na wniosek Wiceprzewodniczącej Rada powołała sekretarzy obrad w składzie: 
• Pan Ryszard Kępa  
• Pan Sławomir Skowroński 

Pan Krzysztof Ślufcik. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 15 listopada oraz 16 
listopada 2011 r. wystąpił z wnioskiem wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał: 
1. zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu 
ich pobierania  – ( druk – 6/XIV ). Zaproponowała rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 6) porządku 
obrad, 

2. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
– ( druk – 7/XIV ). Zaproponowała rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 7) porządku obrad. 

 
Ponadto poinformowała, że Prezydent Miasta pismem z dnia 18 listopada 2011 r. wystąpił z wnioskiem 
o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał w sprawie: 

1) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy ( druk – 8/XIV ). 
Zaproponowała rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 8) porządku obrad. 

2) zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2011 – ( druk – 9/XIV ). Zaproponowała rozpatrzenie projektu 
uchwały w pkt 6. 9) porządku obrad, 

3) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Legnica umowy z Legnickim Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczącej świadczenia usług publicznych w zakresie gospodarki 
odpadami, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Budowa sortowni odpadów komunalnych w Legnicy 
przy ul. Rzeszotarskiej” – ( druk – 10/XIV ). Zaproponowała rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 10) 
porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady Ryszard Kępa zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników                    
– ( druk – 11/XIV ) i zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 11) porządku obrad. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników – ( druk – 
11/XIV ) i rozpatrzeniu go w pkt 6. 11), porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 22 w tym jeden wiceprzewodniczącej Grażyny Pichli ), 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
Naprawiono urządzenie do głosowania na stanowisku wiceprzewodniczącej. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na 
przeniesieniu rozpatrywania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Legnicy ( druk – 8/XIV ) z pkt 6.8) do pkt 6.9) porządku obrad, a projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2011 z pkt 6.9) przenieść do pkt 6.8) porządku obrad. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na 
przeniesieniu rozpatrywania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Legnicy ( druk – 8/XIV ) z pkt 6.8) do pkt 6.9) porządku obrad, a projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2011 z pkt 6.9) przenieść do pkt 6.8) porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 23,przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
 
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 w okresie od 19.10.2011 r. do 15.11.2011 r. 
4. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym wyniki sprawdzianów 

i egzaminów szkół prowadzonych przez miasto Legnicę – ( druk – XIV/1 ). 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy w sprawie analizy oświadczeń majątkowych 

radnych składanych w związku z objęciem mandatu radnego w kadencji 2010-2014 oraz rocznych 
za 2010 r. – ( druk – XIV/2 ). 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy 

w 2012 roku  - ( druk 1/XIV ), 
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015                 

– ( druk – 2/XIV ), 
3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok – ( druk – 3/XIV ), 
4) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 – (druk – 4/XIV ), 
5) przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla miasta Legnicy” – ( druk – 5/XIV ), 
6) zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie 
i sposobu ich pobierania  – ( druk – 6/XIV ), 

7) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – 
( druk – 7/XIV ), 

8) zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2011 – ( druk – 9/XIV ), 
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9) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy ( druk – 8/XIV ), 
10) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Legnica umowy z Legnickim Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczącej świadczenia usług publicznych w zakresie gospodarki 
odpadami, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Budowa sortowni odpadów komunalnych w Legnicy 
przy ul. Rzeszotarskiej” – ( druk – 10/XIV ), 

11) powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników                    
– ( druk – 11/XIV ). 

7. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
8. Komunikaty i sprawy różne. 

 
 

Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że protokół Nr 13/11 sesji z dnia 27 października 2011 r. znajduje się do 
wglądu w Biurze Rady od dnia podpisania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca zaproponowała przyjęcie protokołu do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokół Nr 13/11 sesji z dnia 27 października 2011 r.  
 
 
Ad. pkt 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
 
Informację otrzymali wszyscy radni.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca zaproponowała 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 19.10.2011 r. do 15.11.2011 r. 
 
Raport otrzymali wszyscy radni.  
 
Komisje nie omawiały raportu. 
 
Radny Czesław Kozak – na stronie 5 raportu zapisano, że Prezydent Miasta wyraził zgodę na wynajęcie 
lokalu użytkowego usytuowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3. Zapytał, jaka działalność będzie 
prowadzona w tym lokalu.  
 
Prezydent – lokal został wynajęty na prowadzenie sklepiku szkolnego, który był poprzednio prowadzony, 
a dochody z najmu będą stanowiły dochód szkoły.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodnicząca zaproponowała przyjęcie „Raportu...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 19.10.2011 r. do 15.11.2011 r. – 
do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym wyniki 
sprawdzianów i egzaminów szkół prowadzonych przez miasto Legnicę – ( druk – XIV/1 ). 
 
Informację otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Edukacji, Kultury 
i Sportu, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały informację. Komisje Spraw Obywatelskich i Rodziny, 
Rewizyjna zapoznały się z informacją. Komisja Gospodarki przyjęła do wiadomości informację. 
 
Wiceprzewodnicząca zapytała radnych, czy chcą być zapoznani z wizualną prezentacją Informacji o realizacji 
zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym wyniki sprawdzianów i egzaminów szkół prowadzonych 
przez miasto Legnicę. 
 
Radny Czesław Kozak poinformował, że nie widzi potrzeby przeprowadzania wizualnej prezentacji materiału, 
ponieważ był on szczegółowo omawiany na komisji.  
 
Prezydent poinformował, że w celu przybliżenia radnym informacji została przygotowana wizualne prezentacja 
o stanie legnickiej oświaty, z którą radni powinni się zapoznać. Prezentację przedstawi pan Tadeusz 
Spendowski dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Wiceprzewodnicząca ogłosiła przerwę techniczną w obradach w celu przygotowania wizualnej prezentacji. 
 
Po przerwie Wiceprzewodnicząca wznowiła obrady i poprosiła o przedstawienie wizualnej prezentacji. 
 
Tadeusz Spendowski dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, podczas próby uruchomienia stwierdził, że 
nastąpiła awaria sprzętu do przekazu multimedialnego i planowana prezentacja nie może być przedstawiona 
w chwili obecnej. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca zaproponowała przyjęcie Informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2010/2011, w tym wyniki sprawdzianów i egzaminów szkół prowadzonych przez miasto Legnicę do 
akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym wyniki 
sprawdzianów i egzaminów szkół prowadzonych przez miasto Legnicę – do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy w sprawie analizy oświadczeń 
majątkowych radnych składanych w związku z objęciem mandatu radnego w kadencji 2010-2014 oraz 
rocznych za 2010 r. – ( druk – XIV/2 ). 
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Informację otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Edukacji, Kultury 
i Sportu, Gospodarki przyjęły do wiadomości informację. Komisje spraw Obywatelskich i Rodziny, Rewizyjna, 
Budżetu i Finansów zapoznały się z informacją,. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca zaproponowała przyjęcie „Informacji…” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Rada przyjęła Informację Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy w sprawie analizy oświadczeń 
majątkowych radnych składanych w związku z objęciem mandatu radnego w kadencji 2010-2014 oraz 
rocznych za 2010 r. – do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 6. 1) Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
działających na terenie miasta Legnicy w 2012 roku  - ( druk 1/XIV ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 listopada 2011 r. otrzymali 
wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XIV/133/11 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2012 roku – stosunkiem głosów: za – 23, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2011-2015 – ( druk – 2/XIV ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawkę Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 listopada 2011 r. otrzymali 
wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projektu uchwały a komisje Edukacji, Kultury i Sportu, Budżetu 
i Finansowe wraz z autopoprawką.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XIV/134/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 wraz z autopoprawką – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Ad. pkt 6. 3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok – ( druk – 3/XIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XIV/135/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok – stosunkiem 
głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 
 
Ad. pkt 6. 4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2012” – (druk – 4/XIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XIV/136/11 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2012”  – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia gminy 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy” – ( druk – 5/XIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny zapoznała się z projektem 
uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały 
 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XIV/137/11 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia 
gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy” – stosunkiem głosów: za – 22, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Wiceprzewodnicząca poinformowała, że sprzęt audiowizualny został naprawiony. Poprosiła o przedstawienie 
wizualnej prezentacji Informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym wyniki 
sprawdzianów i egzaminów szkół prowadzonych przez miasto Legnicę. 
 
Tadeusz Spendowski dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu podczas wizualnej prezentacja omówił 
Informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym wyniki sprawdzianów i egzaminów 
szkół prowadzonych przez miasto Legnicę. 
Prezentacja zawierała: 

- Baza oświatowa. 
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.  
- Pracownie komputerowe i informatyzacja szkół.  
- Biblioteki szkolne i centra multimedialne.  
- Świetlice i stołówki szkolne, dożywianie. 
- Baza sportowa.  
- Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i opieki. 
- Wychowanie przedszkolne.  
- Edukacja szkolna. 
- Szkoły podstawowe. 
- Gimnazja. 
- Szkoły ponadgimnazjalne. 
- Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. 
- Licea ogólnokształcące. 
- Szkoły zawodowe. 
- Centrum Kształcenia Praktycznego. 
- Kształcenie dorosłych. 
- Centrum Kształcenia Ustawicznego.  
- Szkoły i placówki prowadzone przez inne organy. 
- Wspomaganie szkół w zakresie realizacji zadań oświatowych. 
- Klasy integracyjne. 
- Klasy terapeutyczne. 
- Kształcenie specjalne. 
- Zespół Placówek Specjalnych. 
- Pogotowie Opiekuńcze. 
- Klasy sportowe. 
- Nauczanie indywidualne. 
- Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. 
- Młodzieżowe Centrum Kultury. 
- Legnicki Animator Osiedlowy. 
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
- Egzaminy. 
- Sprawdzian szóstoklasistów. 
- Egzamin gimnazjalny. 
- Egzamin maturalny. 
- Egzamin zawodowy. 
- Kadra. 
- Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. 
- Finansowanie zadań oświatowych. 

 
Wiceprzewodnicząca podziękowała za prezentację. 
 
Przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad. 
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Ad. pkt 6. 6) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat 
za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania  – ( druk – 6/XIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że Komisje Ekologii Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny, Rewizyjna nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. 
 
Dyskusja, uwagi radnych.  
 
Radna Ewa Szymańska zapytała cytat: „na komisji Gospodarki uzyskaliśmy informację od pani Prezydent 
Zienkiewicz, że w związku z takimi, a nie innymi przepisami dotyczącymi uzyskania środków unijnych, że nie 
można w okresie 5 lat uzyskiwać dochodów. Również toaleta, która będzie tam funkcjonowała ma być 
bezpłatna i żeby zabezpieczyć tą toaletę przed dewastacja to będzie otwierana na żetony, które będą 
wydawane przez punkt informacji turystycznej. Co będzie po godzinach pracy punktu informacji turystycznej, 
bo on w jakiś godzinach jest czynny. Czy nie lepszym było by rozwiązaniem ;żeby ktoś fizycznie dozorował 
i sprzątał tą toaletę”. Koniec cytatu. 
 
Prezydent – poinformował, że „cytat „niestety w porze nocnej nie będziemy mogli zapewnić dostępu do tej 
toalety… .Ja rozumem pani troskę, jednak nie możemy wyposażyć każdego w żeton do tej toalety, bo nie 
mamy jak. Toaleta ta nie jest toaletą 24 godzinną, tam nawet nie ma miejsca dla tego, kto by tam przebywał 
i ją obsługiwał. Natomiast dbanie o porządek będzie gwarantowane i będzie funkcjonowało… . Po 5 latach 
toaleta ta stanie się toaletą, która mam nadzieję dotrwa przez 5 lat, bo my jesteśmy zobowiązani trwałość 
projektu zapewnić i za 5 lat będzie można już korzystać na ogólni przyjętych zasadach przez 24 godziny 
płacąc za to. Obecnie jest tak, że będzie można za darmo korzystać wrzucając żeton. Jest to jedna z form, 
aby punkt informacji turystycznej wydawał żetony... . Ze swojej strony będziemy się starali aby to jak najlepiej 
funkcjonowało”. Koniec cytatu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XIV/138/11 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości 
stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania – stosunkiem głosów: za – 24,                 
przeciwne – 0, wstrzymujące - 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 7) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków – ( druk – 7/XIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że Komisje Gospodarki, Edukacji, Kultury i Sportu zapoznały się 
z projektem uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pozostałe 
komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radna Ewa Szymańska – cytat: „związku z tym, że przepisy są takie a nie inne, że tak naprawdę nie ma 
znaczenia, czy Rada zatwierdzi tą taryfę, czy nie zatwierdzi to te ceny i tak wejdą w życie. W związku z tym 
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apeluję do radnych o nie zatwierdzenie tej podwyżki, a co za tym idzie nie podejmowanie uchwały.” Koniec 
cytatu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada nie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków – stosunkiem głosów: za – 6, przeciwne – 8, wstrzymujące - 7. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 8) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2011 - ( druk – 9/XIV ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 listopada 2011 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że, Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów zgłosiła wniosek o przerwę 
w obradach w celu omówienia przez Komisję Budżetu i Finansów zgłoszonej autopoprawki.  
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach w celu omówienia autopoprawki do projektu uchwały. 
 
Po przerwie Wiceprzewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 
autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2011 oraz do projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XIV/139/11 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2011 – stosunkiem 
głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 9) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Legnicy – ( druk 8/XIV ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 listopada 2011 r. oraz II wersję  
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że w dniu dzisiejszym wpłynęła druga autopoprawka do projektu 
uchwały zgłoszona przez Prezydenta Miasta, która obecnie jest drukowana. Zapytała radnych, czy radni 
zechcą poczekać na dostarczenie drukowanej autopoprawki do projektu uchwały.  
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Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały wraz autopoprawką zgłoszoną w dniu 
dzisiejszym. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XIV/140/11 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy wraz z autopoprawką zgłoszoną w dniu dzisiejszym – stosunkiem głosów: za – 21, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 10) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Legnica umowy 
z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczącej świadczenia usług 
publicznych w zakresie gospodarki odpadami, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Budowa 
sortowni odpadów komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej” – ( druk – 10/XIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały wraz autopoprawką zgłoszoną w dniu 
dzisiejszym. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XIV/141/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Legnica 
umowy z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczącej świadczenia 
usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Budowa 
sortowni odpadów komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej” – stosunkiem głosów: za – 24, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 11) Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia 
zgłoszeń kandydatów na ławników – ( druk – 11/XIV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca poprosiła o zgłoszenie kandydatów do Komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń 
kandydatów na ławników. Poinformowała, że minimalna ilość członków komisji wynosi 3 osoby. 
 
Radny Wojciech Cichoń zgłosił kandydaturę radnej Małgorzatę Nowosielską. 
 
Radny Paweł Frost zgłosił kandydaturę radnego Piotra Żabickiego. 
 
Radny Jacek Baczyński zgłosił kandydaturę radnej Annę Płucieniczak. 
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Radni wyrazili chęć pracy w komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono.  
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały.  
 
Rada podjęła uchwałę Nr XIV/142/11 w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia 
zgłoszeń kandydatów na ławników – stosunkiem głosów: stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radny Paweł Frost zapytał co będzie dalej z budowanym cmentarzem komunalnym, po decyzji Wejwody 
uchylającej uchwałę Rady w sprawie założenia cmentarza komunalnego dla miasta Legnicy. 
 
Prezydent poinformował, że cytat: „pan Wojewoda miał prawo podjąć takie rozstrzygnięcie… . Mnie to nie 
dziwi, ja podczas obrad Rady mówiłem do państwa i sygnalizowałem kwestę podjęcia tej uchwały. 
Informowałem państwa, że chodzi o to aby Wojewoda rozstrzygnął między innymi poprzez rozstrzygnięcie tej 
uchwały, kto miał rację… . My staliśmy na gruncie, że to gmina Krotoszyce i Miłkowice powinny podjąć te 
uchwały. W związku z tym złożyliśmy do nich pisma i wnioski o podjęcie takich uchwał. Pani wójt i pan wójt 
odmówili mi podjęcia takich uchwał. Wobec tego my podjęliśmy tą uchwałę z pełną premedytacją po to aby 
Wojewoda rozstrzygnął jednoznacznie, kto ma rację… .My nie mamy problemu z tym, składamy wniosek 
o rozszerzenie granic miasta, cmentarz będzie w granicach miasta i ponownie podejmiemy stosowną 
uchwałę… .Pozwolenie na budowę jest, jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania gminy 
Krotoszyce i Miłkowice. Nasz grunt jako właściciela to jest. Wydane pozwolenia na budowę czyli wszystkie 
formalne kwestie są spełnione.” Koniec cytatu.  
 
Radny Jacek Baczyński odczytał i złożył interpelację w sprawie podania kwoty jaką miasto przeznaczyło dla 
klubu łuczniczego „Strzelec” na zakup środków trwałych. 
 
Prezydent poinformował, że radny otrzyma odpowiedź w statutowym terminie. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, 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 8. Komunikaty i sprawy różne. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że: 
- Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny przesunęła termin swojego posiedzenia z 8 grudnia, na dzień 

13 grudnia 2011 r. godz. 1000. 
- Prezydent Miasta Legnicy, uwzględniając opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Legnicy, wskazał podmioty, 

w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, są to: 
� Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Sp. z o. o. w Legnicy, 
� Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. 

Przewidywana przez Prezesa Sądu ilość osób zobowiązanych do wykonania w/w prac to 746 skazanych. 
Kopia pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Legnicy stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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Radna Ewa Szymańska – poinformowała, że cytat: „z informacji prasowych wynika ,że podjęta uchwała 
przez Radę Miejską w sprawie opłat za żłobki, gdzie opłata ta została podniesiona o procent największy 
w Polsce, ponad 350 % i w związku z tym Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Premiera w tej sprawie, 
ponieważ jest to drastyczna podwyżka i tak nie może być.” Koniec cytatu.   
 
Prezydenta – poinformował, że cytat: „w świetle tych informacji, które pan Rzecznik Praw Dziecka wygłaszał 
i na które się powoływały te nośniki informacji, wystąpiłem w trybie dostępu do informacji publicznych na 
podstawie czego pan Rzecznik Praw Dziecka używał nadinterpretacji i manipulował treścią uchwały, podjętej 
przez państwa. W naszej ocenie pan Rzecznik Praw Dziecka nie dochował należytej staranności… . swojej 
wypowiedzi. Oczywiści nikt nie dyskutuje z tym, że jest to 260 czy ileś procent. Tylko, że jak zera się podniesie 
nawet o 10 złotych, to wiadomo, że wzrasta to o 100%, nawet o 1 złotówkę od zera to jest 100%. Myślę, że 
pan rzecznik się zagalopował i przygotowane materiały być może przez służby jego były nieprofesjonalne.. . 
Wystąpiliśmy o przedstawienie źródła tych informacji jak wspomniałem w trybie dostępu do informacji 
publicznej i będę oczywiście po zapoznaniu się z tym podejmował odpowiednie kroki…”. Opłata, którą Rada 
podjęła jest opłatą rzeczywistą 100 zł. za wyżywienie i bodajże 263 zł. to jest 363 zł. i stąd może wzięło się te 
100% a jeżeli miało by to być prawdziwe to powinno być 263 % a nie o 300%... . Rada podejmowała tą 
uchwałę i wie o jakiej rzeczywistości mówimy. Mówiliśmy o opłacie za wyżywienie bez opłaty za pobyt dziecka 
w żłobku, to dopiero zostało wprowadzone. Dlatego w innych miastach Warszawie czy Wrocławiu te opłaty 
obowiązywały, a u nas nie było tej opłaty i wówczas nikt nie mówił, że Legnica jest najbardziej socjalnym 
miastem i że za darmo są żłobki. Nikomu nie chciał się o tym mówić i nikt tego nie zauważa i dopiero teraz, 
kiedy wszystko zostało wyrównane zgodnie z ustawą, bo ustawa nałożyła obowiązek wprowadzenia 
opłatności, to nasz się do tablicy wywołuje”. Koniec cytatu. 
 
Radny Jan Szynalski w imieniu wszystkich spółdzielców Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i swoim 
własnym podziękował władzom miasta Legnicy za wybudowanie 40 miejsc parkingowych przy ul. Mirandy. 
Ponadto wyraził zadowolenie z pracy służb porządkowych przy zapewnieniu przejezdności przez wiadukt przy 
ul. Piłsudskiego w momencie wystąpienia przymrozków. 
 
Radny Czesław Kozak – poinformował i zaprosił radnych na spotkanie z prof. Ryszard Legutką, które 
odbędzie się 5 grudnia w godz. 1200 do 1600 w KGHM. 
 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski podziękował wszystkim radnym za wsparcie przy 
podejmowaniu decyzji związanych inwestycjami na obszarach naszych spółdzielni mieszkaniowych i zaprosił 
do zwiedzenia nowo otwartej siedziby Wydziału Spraw Obywatelskich w Akademii Rycerskiej po zakończeniu 
sesji. Przekazał wszystkim zebranym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Pichla zamknęła 14 sesję 
Rady Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 7.12.2011 r. 

WICEPRZEWODNICZĄCA  RADY 
 
 

GRAŻYNA  PICHLA 


