
 
BR. 0002.1.15. 2012. IV 
 

Protokół Nr XV/11 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 27 grudnia 2011 r. w godz. 1000 do 1115 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Ryszard Kępa. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 23 radnych. W trakcie sesji przybyli radni: Jan Szynalski, Sławomir 
Skowroński. 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. 
Na wniosek Przewodniczącego Rada powołała sekretarzy obrad w składzie: 
• Pani Grażyna Pichla.  
• Pan Sławomir Skowroński. 
• Pan Krzysztof Ślufcik. 
 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 14 grudnia 
2011 r. wystąpił z wnioskiem wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniający uchwałę 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy 
w 2012 roku – ( druk – 8/XV ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 10) porządku obrad, 
 
Ponadto poinformował, że Prezydent Miasta pismem z dnia 15 grudnia 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 – 9/XV ). 
Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 1) porządku obrad. 

2) zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2011 – ( druk – 10/XV ). Zaproponował rozpatrzenie, projektu 
uchwały w pkt 5. 2) porządku obrad. 

 
oraz pismem z dnia 19 grudnia 2011 r. wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/115/11 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu pod Legnicki Park 
Technologiczny – ( druk – 11/XV ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 11) porządku obrad. 
 
Uwag do zaproponowanego porządku obrad 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 16 listopada do 13 grudnia 2011 r. 
4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2012. 
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5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy ( druk – 9/XV ), 
2) zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2011 – ( druk – 10/XV ), 
3) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – ( druk -1/XV ), 
4) budżetu miasta Legnicy na rok 2012 – ( druk – 2/XV ), 
5) zamiaru likwidacji Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Legnicy – ( druk – 3/XV ), 
6) zamiaru likwidacji Specjalnego Gimnazjum Nr 13 w Legnicy – ( druk – 4/XV ), 
7) warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica – ( druk – 5/XV ), 
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy 

– dawnej wsi Piekary Stare – ( druk - 6/XV ), 
9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dzielnicy Fabryczna w Legnicy – 

( druk – 7/XV ), 
10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających 

na terenie miasta Legnicy w 2012 roku – ( druk – 8/XV ) 
11) uchylenia uchwały Nr XII/115/11 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu pod Legnicki Park Technologiczny – 
( druk – 11/XV ). 

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

 
 

Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 14/11 sesji z dnia 28 listopada 2011 r. znajduje się do wglądu 
w Biurze Rady od dnia podpisania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu do akceptującej wiadomości Rady 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokół Nr 14/11 sesji z dnia 28 listopada 2011 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 5 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 16 listopada do 13 grudnia 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 16 listopada do 13 grudnia 2011 r. - 
do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2012. 
 
Plan pracy otrzymali wszyscy radni. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosownie planu pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2012. 
 
Rada przyjęła Plan pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2012 r. - stosunkiem głosów: za – 24,                         
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. ( stwierdzono również prawidłowość działania urządzenia do głosowania ). 
Plan pracy Rady stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach w celu zaopiniowania przez komisje Budżetu i Finansów 
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Legnicy ( druk – 9/XV ), oraz autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na 
rok 2011 – ( druk – 10/XV ). 
 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
 
Ad. pkt 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 5. 1) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Legnicy – ( druk 9/XV ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 grudnia 2011 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił radną Ewę Czeszejko-Sochacką Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów 
o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że w trakcie 
przerwy komisja BiF pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 
miasta Legnicy na rok 2011 oraz autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 
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Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XV/143/11 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy – stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 2) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2011 - ( druk – 10/XV ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 grudnia 2011 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz 
z autopoprawką. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XV/144/11 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2011 – stosunkiem 
głosów: za- 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 3) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy–(druk-1/XV ). 
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali: 
1) Projekt uchwały wraz z autopoprawką prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz II wersję 

projektu uchwały,  
2) uchwałę Nr II/342/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

9 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Legnicy, przedstawionym przez Prezydenta Miasta wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta 
Legnicy na rok 2012. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o projekcie w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, przedstawionym przez Prezydenta Miasta wraz 
z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012.  

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Gospodarki nie zajęła stanowiska do projektu uchwały. 
Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja Budżetu i Finansów wraz 
autopoprawką. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XV/145/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – 
stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 0, wstrzymujące – 5. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad. pkt 5. 4) Projekt uchwały budżetu miasta Legnicy na rok 2012 - ( druk – 2/XV ). 
 

Radni otrzymali: 
1) Projekt uchwały z załącznikami, autopoprawkę Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz 

II wersję projektu uchwały, 
2) uchwałę Nr II/340/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

9 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012, 
przedłożonym przez Prezydenta Miasta – Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię 
o projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012, przedłożonym przez Prezydenta 
Miasta - załącznik nr 12 do protokołu, 

3) uchwałę Nr II/341/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 
9 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Legnicy, 
przedstawionego w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 - Regionalna Izba 
Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Legnicy, 
przedstawionego w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 – załącznik nr 13 
do protokołu, 

4) opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego do projektu budżetu 
miasta Legnicy na rok 2012 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – załącznik 
nr 14 do protokołu. 

 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Gospodarki negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja Budżetu i Finansów wraz 
autopoprawką. 
 
Przewodniczący poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów radną Ewę Czeszejko –Sochacką 
o zabranie głosu. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że cytat: 
„członkowie komisji mając na uwadze opinie merytorycznych komisji Rady, opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na rok 2012 wraz z Wieloletnią Prognoza 
Finansową”. Koniec cytatu.  
 
Przewodniczący poinformował, że do Rady wpłynęło pismo Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy popierajęce 
budowę skateparku. 
Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Przewodniczący poprosił przedstawicieli poszczególnych Klubów radnych o zabranie głosu. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Pichla w imieniu Klubu Radnych Platforma Obywatelska odczytała 
stanowisko cytat: „Klubu Radnych PO docenia wysiłki i starania włożone w skonstruowanie budżetu miasta 
Legnicy na rok 2012 pod względem formalno-finansowym. Zauważamy jednak, że projekt uchwały budżetowej 
jest autorstwa pana prezydenta,  natomiast radni klubu nie uczestniczyli w konsultacjach dotyczących jego 
założeń i ostatecznego kształtu w budżecie nie został również uwzględniamy żaden ze złożonych wniosków 
przez Klub PO dlatego też Klub Radnych PO nie może poprzeć projektu uchwały budżetowej 
w zaproponowanej wersji i zadecydował o wstrzymaniu się od głosowania. Licząc na dalszą współpracę 
oczekujemy, że w przyszłości nasze propozycje będą brane pod uwagę przez pana prezydenta.”. Koniec 
cytatu. Stanowisko klubu stanowi załącznik nr 16 do protokołu.… .   
 
Radny Jacek Baczyński w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość poinformował, cytat: „w związku 
z trudną sytuacją finansową w jakiej się dzisiaj znajdujemy, bo nie jest ona łatwa i wiemy o tym wszyscy 
bardzo dobrze. Od wielu miesięcy coraz więcej mamy zadań, coraz mniej środków finansowych. Tak więc 
trudna sytuacja zmusiła naszych samorządowców, zmusiła nas wszystkich. Zmusiła zwłaszcza pana 
prezydenta, panią skarbnik i wszystkie osoby odpowiedzialne za przygotowywanie tego budżetu do 
przygotowania budżetu  
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oszczędnego. Przede wszystkim zmniejszenie deficytu, w porównaniu z ubiegłym rokiem z około 54 mln do 
około 9 mln w tym planowanym budżecie. To pokazuje pewien trend. Trend oszczędnościowy, gdzie staramy 
się redukować zbędne wydatki i nie wydawać pieniędzy na lewo i prawo. Gdzie ten budżet jest w miarę 
oszczędny i to bardzo duży plus w tym budżecie. Jak wiadomo przychody są mniejsze niż w zeszłym roku ,ale 
to wynika z ogólnopolskiej sytuacji finansów publicznych. Odnośnie inwestycji wpisanych w budżecie, to radni 
PiS złożyli dużo wniosków, jednak oczywistą rzeczą jest fakt, że nie da się ich wpisać w jeden rok budżetowy, 
bo to jest bardziej lista pewnych rzeczy ,pewna sygnalizacja problemów w mieście, które wymagają potrzeby, 
które wymagają naprawy i dodatkowych środków finansowych, jednak część tych wniosków została w tym 
budżecie uwzględniona, np. budowa przejścia na ulicy Piłsudskiego, dokończenie inwestycji przebudowy 
ul. Bydgoskiej, budowa skateparku, czy umocnienie wałów rzeki Kaczawy… . Odnośnie dyskusji panującej 
wokół budowy przejścia na ul. Piłsudskiego, czy zrobić przejście poziome, czy zrobić przejście z windami. Jak 
to zrobić aby nie utrudnić życia kierowcom i pomóc mieszkańcom. Moim zdaniem budowa wind jest wyjściem 
najbardziej rozsądnym, najbardziej kompromisowym i tak naprawdę zaspakajającym obie strony, pieszych jak 
i kierowców… . Natomiast budowa kolejnego przejścia dla pieszych, czy to z sygnalizacją świetlną 
wzbudzaną, czy nie, była by na pewno utrudnieniem dla kierowców i spowolniła by transport jednej z głównych 
arterii w mieście… . W związku z powyższym Klub Radnych PiS po wnikliwej dyskusji i wnikliwej analizie 
zdecydował poprzeć budżet miasta na rok 2012.”. Koniec cytatu.  
 
Radny Wojciech Cichoń w imieniu Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Krzakowskiego 
i Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej poinformował, że oba kluby będą głosowały za przyjęciem 
uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Skowroński wyraził zadowolenie z cytat: „uwzględnienia wieloletnich 
starań mieszkańców „Kopernika” w kwestii połączenia dwóch części tego miasta… . jednak nie zgadzam się 
z moim przedmówcą radnym Jackiem Baczyńskim, w kwestii dotyczącej tej alternatywy, którą ewentualnie 
mają być windy, ponieważ w projekcie jest zapisane przejście i nie ma doprecyzowanego zapisu jakie ono 
będzie. Jednak ja mam wątpliwości co do tej kwestii. Moim zdaniem to przejście jest potrzebne jednak 
w formie poziomej”… . Koniec cytatu.  
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski poinformował, że cytat: „wszelkie kwestie dotyczące budżetu 
na rok 2012 były przedstawione Wysokiej Radzie i radnym podczas debat na Komisjach Rady Miejskiej 
Legnicy. Udzielaliśmy odpowiedzi na wszystkie państwa pytania formułowane podczas komisji Mniemam, 
że wszystko co budziło państwa wątpliwości z tej dzisiejszej dyskusji zostało wyjaśnione. W związku z tym 
dziękując państwu za prace nad tym budżetem, za zgłoszone wnioski do tego budżetu oraz za zgłaszane 
uwagi i postulaty podczas komisji… ., gdzie każdy radny mógł zadać pytanie, każdy Klub mógł zgłosić swój 
wniosek i ewentualnie zmienić kwalifikacje przedstawionych w projekcie budżetu wydatków i za to dziękuję. 
Przedstawiony budżet jest optymalnym budżetem, odpowiedzialnym, racjonalnym, wymagającym od nas 
wszystkich bardzo dużej dyscypliny przy jego realizacji, na co liczę w nadchodzącym roku”. Koniec cytatu.     
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XV/146/11 w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012   – stosunkiem 
głosów: za – 18, przeciwne – 0, wstrzymujące – 6. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 5) Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 13 
w Legnicy – ( druk – 3/XV ). 
 
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 XV/147/11 w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne -0, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
 
Ad. pkt 5. 6) Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Gimnazjum Nr 13 w Legnicy – 
(druk – 4/XV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XV/148/11 w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Gimnazjum Nr 13 
w Legnicy  – stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 7) Projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Legnica – ( druk – 5/XV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radny Paweł Frost zapytał, czy umieszczony w projekcie uchwały zapis § 4 o treści: „ Do spraw wszczętych 
a niezakończonych ostateczną decyzją stosuje się przepisy niniejszej uchwały.” nie będzie uchylony przez 
nadzór Wojewody i czy musi być umieszczony w przedstawionym projekcie uchwały. 
 
Zastępca Prezydenta Ryszard Białek poinformował, że cytat: „w ustawie jest dokonany zapis artykułu 8 
w którym się mówi, że do spraw wszczętych na podstawie ustaw, o których mowa w artykule 9 
i niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisu niniejszej ustawy. W związku z tym nie ma 
możliwości prawnych aby przed zakończeniem postepowania objąć starą uchwałą te osoby, które składały 
wnioski. Przepis prawa nam na to nie pozwala.”. Koniec cytatu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada podjęła uchwałę Nr XV/149/11 w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Legnica – stosunkiem głosów: za – 20, przeciwne – 0, wstrzymujące – 5. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 8) Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy – dawnej wsi Piekary Stare – ( druk – 6/XV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu uchwały. 
Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XV/150/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dawnej wsi Piekary Stare – stosunkiem głosów:         
za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 9) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – dzielnicy Fabryczna w Legnicy – ( druk – 7/XV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała projektu uchwały. 
Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XV/151/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – dzielnicy Fabryczna w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 10) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2012 roku – ( druk - 8/XIV ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 grudnia 2011 r. otrzymali wszyscy 
radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Zastępca Prezydenta miasta Dorota Purgal omówiła autopoprawkę do projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 



 

 

9

 

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XV/152/11 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2012 roku wraz z autopoprawką – 
stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 5. 11) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/115/11 z dnia 26 września 2011 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu 
pod Legnicki Park Technologiczny – ( druk – 11/XV ). 
 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 

Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Białek poinformował, że cytat: „Wojewoda w dniu 13 grudnia wystąpił do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na uchwałę podjętą przez Wysoką Radę w dniu 
26 września 2011 r., zarzucając gminie naruszenie prawa, że w planie miejscowym w tekście nie opisaliśmy 
minimalnej powierzchni działek, pozostawiając to do decyzji „Letii”. Natomiast pan Wojewoda stwierdził, 
że organy gminy nie są władne do uznaniowego odstąpienia od zawarcie w planie regulacji, a co za tym idzie 
do dopuszczenia możliwości dowolnego kształtowania wielkości działek przez właścicieli i inwestorów. 
My mieliśmy wątpliwości co do oceny merytorycznej pana wojewodę. Jednak mając świadomość, że „Letia” 
oczekuje na dzień dzisiejszy, że ten plan będzie prawomocny, złożył wniosek do Prezydenta Miasta z prośbą 
o podjęcie procedury zmierzającej do uchylenia powyższej uchwały i ponownego jej podjęcia 
po uwzględnieniu uwag zawartych w skardze wojewody. W związku z tym realizując wniosek „Letii”, wnosimy 
projekt uchwały dotyczący jej uchylenia, a jednocześnie przystępujemy do procedowania uchwały 
skorygowanej o te zapisy, które w ocenie pana wojewody były naruszeniem prawa.”. Koniec cytatu.   
 

Uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada podjęła uchwałę Nr XV/153/11 w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/115/11 z dnia 26 września 2011 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – 
terenu pod Legnicki Park Technologiczny – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik 24 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 6. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 

Interpelacji, zapytań nie zgłoszono. 
 
 

Ad. pkt 7. Komunikaty i sprawy różne. 
 

Przewodniczący złożył wszystkim zebranym życzenia w nadchodzącym Nowym Roku. 
 

Prezydent – podziękował radnym za rok współpracy i przekazał życzenia wszystkiego najlepszego w Nowym 
2012 roku. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Ryszard Kępa zamknął 15 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 4.01.2012 r. 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 

RYSZARD  KĘPA 


