
 

  
BR. 0002.1.27. 2012. IV 

 
Protokół Nr XXVII/12 

sesji Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 27 grudnia 2012 r. w godz. 1000 do 1320 

 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Ryszard Kępa. 
 

Na stan 24 radnych, w sesji uczestniczyło 20 radnych. W trakcie sesji przybyli radni Anna Płucieniczak, 
Kazimierz Hałaszyński, Jacek Kiełb i Jan Szynalski. Jest kworum i Rada może podejmować prawomocne 
decyzje. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. 
 

Przewodniczący powitał: 

• Posła na Sejm RP pana Roberta Kropiwnickiego, 

• Prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego, 

• zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal, pana Ryszarda Białka, 
• Skarbnika Miasta panią Grażynę Nikodem - lista stanowi zał. nr 2 do protokołu,  
• dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych współpracujących z Radą, 

dyrektorów przedsiębiorstw, instytucji - lista stanowi zał. nr 3 i 4 do protokołu, 
• przedstawicieli mass- mediów, 
• mieszkańców miasta. 
• wszystkich Radnych. 
 

Na wniosek Przewodniczącego Rada powołała sekretarzy obrad w składzie: 
• Pani Grażyna Pichla.  
• Pan Sławomir Skowroński. 
• Pan Krzysztof Ślufcik. 
 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 14 grudnia 
2012 r. wystąpił z wnioskiem wprowadzenie do porządku obrad 2 projektów uchwały w sprawie: 
1. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy - ( druk – 5/XXVII). 

Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 2) porządku obrad. 
2. zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 – ( druk – 6XXVII). Zaproponował rozpatrzenie projektu 

uchwały w pkt 6. 3) porządku obrad. 
 

Poinformował, że Prezydent pismem z dnia 19 grudnia 2012 r. wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie: 
- wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2012 r. nie wygasaj ą z upływem roku budżetowego                     

- ( druk – 8/XXVII ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 4) porządku obrad. 
 
 

Ponadto poinformował, że Prezydent pismem z dnia 21 grudnia 2012 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 2013 roku – ( druk – 10/XXVII ). Zaproponował 
rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 6. 9) porządku obrad. 
 
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący zaproponował sprawdzenie urządzenia do głosowania. 
Stwierdzono prawidłowość działania urządzenia. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy 
w 2013 roku – ( druk – 10XXVII ) i rozpatrzeniu go w pkt 6. 9) porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za - 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
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Radny Paweł Frost zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej 
Legnicy, 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej 
Legnicy, 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Miejskiej Legnicy. 

 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów uchwał 
w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej 
Legnicy, 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej 
Legnicy, 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Miejskiej Legnicy. Zaproponował rozpatrzenie projektów uchwał kolejno w pkt 6. 10), 6. 11) i 6. 12) 
porządku obrad. 

Sprzeciwu nie zgłoszono. 
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 od 14 listopada do 11 grudnia 2012 r. 
4. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy za lata 2008 – 2011                        

– ( druk – XXVII/1 ). 
5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2013. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wstąpienia na radnego Rady Miejskiej Legnicy – ( druk – 7/XXVII ), 
2) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy                          

- ( druk – 5/XXVII), 
3) zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 – ( druk – 6/XXVII), 
4) wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2012 r. nie wygasaj ą z upływem roku budżetowego                     

- ( druk – 8/XXVII ), 
5) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – ( druk – 1/XXVII ), 
6) budżetu miasta Legnicy na rok 2013 – ( druk – 2/XXVII ), 
7) wzniesienia pomnika króla Władysława Jagiełły i bitwy pod Grunwaldem – ( druk – 3/XXVII ), 
8) uchwalenia 3 – letniego Gminnego programu Wspierania Rodziny dla miasta Legnicy                       

– ( druk – 4/XXVII ), 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

działających na terenie miasta Legnicy w 2013 roku – ( druk – 10/XXVII ), 
10) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady 

Miejskiej Legnicy, 
11) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej 

Legnicy, 
12) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej Legnicy. 
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7. Stanowisko Rady Miejskiej Legnicy w sprawie poparcia inicjatywy włączenia podregionu 
legnicko-głogowskiego do obszaru polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej w ramach 
Europejskiej Wspólnoty terytorialnej (EWT). 

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

 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 26/12 sesji z dnia 26 listopada i 18 grudnia 2012 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 26/12 sesji z dnia 26 listopada 
i 18 grudnia 2012 r. 
 
 
Ad. pkt 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
 
Informację otrzymali wszyscy radni.  
 
 
Przewodniczący poinformował, że punkt dotyczący zmian w składzie prezydium Rady Miejskiej będzie 
zapisany w sesji styczniowej. 
 
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. 
 
Przewodniczący udzielił głosu Posłowi na Sejm RP panu Robertowi Kropiwnickiemu. 
 
Poseł na Sejm RP Robert Kropiwnicki w swoim wystąpieniu podziękował za wprowadzenie do porządku obrad 
sesji Stanowiska Rady Miejskiej Legnicy w sprawie poparcia inicjatywy włączenia podregionu legnicko-
głogowskiego do obszaru polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej w ramach Europejskiej Wspólnoty 
terytorialnej (EWT). Zaznaczył, że obecnie trwają prace w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przy 
współpracy Marszalka Województwa nad kształtem współpracy polsko-niemieckiej na lata przyszłe. 
Dołączenie naszego regionu legnicko-głogowskiego do tej współpracy przyczynić się może do tego, że 
Legnica w przyszłym okresie programowania będzie mogła korzystać ze znacznych środków przeznaczonych 
na współpracę transgraniczną. Przyjęcie tego stanowiska przez Radę jest jak najbardziej wskazane.  
 
Przewodniczący podziękował za wystąpienie. 
 
 
Ad. pkt 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy w okresie od 14 listopada do 
11 grudnia 2012 r. 
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Raport otrzymali wszyscy radni.  
 
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 w okresie od 14 listopada do 
11 grudnia 2012 r. akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy za lata 2008 – 2011            
– ( druk – XXVII/1 ). 
 
Raport otrzymali wszyscy radni.  
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Gospodarki przyjęły do 
akceptującej wiadomości raport. Komisje Edukacji, Kultury i Sportu, Spraw Obywatelskich i Rodziny 
pozytywnie zaopiniowały raport. Komisje Rewizyjna, Budżetu i Finansów zapoznały się z raportem. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Raportu...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono 
 
Rada przyjęła Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy za lata 2008 – 
2011 r. akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2013. 
 
Plan pracy otrzymali wszyscy radni. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie plan pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2013. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 

Rada przyjęła Plan pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2013 r. - stosunkiem ; za – 22, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Plan pracy stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

 
Ad. pkt 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 6. 1) Projekt uchwały w sprawie wstąpienia na radnego Rady Miejskiej Legnicy – (druk- 7/XXVII). 
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Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Przewodniczący poinformował, że pan Lesław, Bronisław Rozbaczyło złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na objęcie mandatu radnego i że nie utracił prawa wybieralności.  
Oświadczenie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/276/12 w sprawie wstąpienia na radnego Rady Miejskiej Legnicy  
– stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący poinformował, że przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny składa ślubowanie 
zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  
 
Ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że po odczytaniu roty radny powstaje i wypowiada słowo „ślubuję”.   
Informuję, że po słowach „ślubuję” radny może dodatkowo wypowiedzieć zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Przewodniczący odczytał rotę. 
 
( Rota. ) 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 
 
Radny wypowiedział  słowo „ślubuję” 
 

Przewodniczący podziękował za złożenie ślubowania i stwierdził, że pan Lesław, Bronisław Rozbaczyło objął 
mandat radnego Rady Miejskiej Legnicy.   
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
 
Ad. pkt 6. 2) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Legnicy ( druk – 5/XXVII ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 grudnia 2012 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę wraz z II wersją projektu uchwały. 
 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/277/12 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 3) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 – ( druk –6/XXVII). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 grudnia 2012 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę wraz z II wersją projektu uchwały. 
 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/278/12 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 – 
stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 4) Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2012 r. nie 
wygasają z upływem roku budżetowego   – ( druk –8/XXVII). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 grudnia 2012 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę wraz z II wersją projektu uchwały. 
 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/279/12 w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2012 r. 
nie wygasają z upływem roku budżetowego–stosunkiem głosów: za – 25, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. pkt 6. 5) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy                      
–(druk-1/XXVII). 
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali: 
1) Projekt uchwały dwie autopoprawki Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 i 24 grudnia 2012 r. oraz II i III 

wersję projektu uchwały,  
2) uchwałę Nr II/363/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy, przedłożonym wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013. 
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o projekcie w sprawie Wieloletniej Prognozy 
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Finansowej miasta Legnicy, przedłożonym wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta 
Legnicy na rok 2013 – załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja Budżetu i Finansów wraz 
autopoprawkami oraz II i III wersję projektu uchwały. 
 
Radna Ewa Szymańska zaproponowała aby ten projekt uchwały rozpatrywać wspólnie z projektem uchwały 
w prawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013, ponieważ cytat: „oba projekty uchwał wiążą się ze sobą i te 
same uwagi można mieć do wieloletniej prognozy i do budżetu. W związku z tym aby dwa razy nie zabierać 
głosu, proponuje aby najpierw omówić, a później przeprowadzić głosowanie.”. Koniec cytatu. 
 
Przewodniczący – zapytał, czy chodzi o to aby najpierw omówić budżet 2013 roku a potem przeprowadzić 
głosowanie nad dwoma projektami uchwał. 
 
Radna Szymańska - najpierw omówić budżet 2013 roku a potem przeprowadzić głosowanie nad dwoma 
projektami uchwał. 
 
Przewodniczący - zapytał, czy taka forma rozpatrywanie może być przyjęta. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski – poinformował, że w grę wchodzi kolejność głosowania 
projektów uchwał. Natomiast dyskusja może być łączna. 
 
Przewodniczący – poinformował, że Radni najpierw rozpoczną dyskusje, a potem przystąpią kolejno do 
glosowania nad projektami uchwał.  
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013                   
(druk - 2/XXVII) oraz nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – 
( druk – 1/XXVII ). 
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali: 
1) Projekt uchwały z załącznikami, autopoprawkę Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 grudnia 2012 r. i dwie 

autopoprawki z dnia 24 grudnia 2012 r. oraz II i III wersję projektu uchwały, 
2) opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego do projektu budżetu 

miasta Legnicy na rok 2013 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywatel, 
3) uchwałę Nr II/362/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legnicy projekcie uchwały 
budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 – Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię 
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legnicy projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Legnica 
na rok 2013. 
 

Radna Ewa Czeszejko-Sochacka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, autopoprawkę do projektu uchwały, drugą wersję, druga 
autopoprawkę i trzecią wersję projektu uchwały. 
 
Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
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: 
„Komisja na posiedzeniu poszerzonym o obecność Przewodniczących komisji merytorycznych Rady 
zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie o czym mówiłam.  Ponadto członkowie Komisji oraz radni mieli 
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możliwość zapoznania się z Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Legnicy, wykazem przedsięwzięć, 
objaśnieniami do przyjętych wartości WPF oraz zarządzeniem nr 1049 Prezydenta Miasta Legnicy 
z 5 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013, w tym z projektem 
uchwały oraz trzynaście załączników do projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Ponadto zapoznali się 
z informacją o ujętych w projekcie potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych 
i zagranicznych. Radni mieli również okazję zapoznać się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej do 
budżetu miasta Legnicy na rok 2013 oraz do WPF-u. Ponadto w trakcie procedowania nad projektami uchwał 
na komisjach nie wpłynęły żadne wnioski do projektu uchwały. W związku z tym rekomenduję projekty uchwal 
do przyjęcia.”. Koniec cytatu. 
 
Przewodniczący poprosił przedstawicieli poszczególnych Klubów radnych o zabranie głosu. 
 
Radny Wojciech Cichoń w imieniu Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Krzakowskiego 
poinformował, że cytat: „Klub radnych KWWTK po zapoznaniu się z przedłożonymi projektami uchwał 
dotyczącymi budżetu miasta wraz z załącznikami oraz z wieloletnią prognozą finansową miasta Legnicy, 
stwierdził, że wszystkie przedłożone nam projekty dokumentów stanowią logiczną, spójną całość nie budzącą 
żadnych zastrzeżeń. Zapisane wskaźniki zadłużenia znajdują się na bezpiecznym poziomie… . Kiedy 
składaliśmy wnioski do budżetu na bieżący rok wyraziliśmy swoje poparcie dla zapisów znajdujących się 
w WPF dla naszego miasta. Uważamy, że najpierw należy zrobić jedno, żeby móc przystąpić do kolejnych 
działań. Podsumowując radni KWWTK udzielą poparcie budżetowi na rok przyszły oraz będą głosować 
za uchwaleniem WPF.”. Koniec cytatu. 
 
Radny Paweł Frost w imieniu Klubu Radnych Platforma Obywatelska poinformował, że cytat: „Klub Radnych 
PO przeanalizował budżet miasta na rok 2013 bardzo dokładnie… . Budżet został skonstruowany prawidłowo, 
jest bezpieczny, stabilny i zapewnia możliwość dobrego funkcjonowania w przyszłym roku. Jak wiemy przyszły 
rok będzie rokiem oszczędnym. W związku z tym ten budżet będzie mniej rozwojowy niż w latach 
poprzednich. Będzie mniej wydatków inwestycyjnych. Jednak nie jest to poważny zarzut, ponieważ będziemy 
niektóre wydatki mogli korygować w trakcie roku, tak jak to się zwykle odbywa… . W związku z powyższym 
Klub radnych PO będzie głosował z przyjęciem budżetu miasta na rok 2013.”. Koniec cytatu. 
 
Radny Krzysztof Ślufcik w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość poinformował, że cytat: „Klub 
radnych PIS przeanalizował budżet. W ogólnej ocenie można powiedzieć, że budżet ten jest lepszy od 
zeszłorocznego. Jednak nie taki jaki oczekiwał klub radnych PiS-u. Nie mniej jednak budżet ten nie jest 
najgorszy. Klub radnych PiS nie wprowadza dyscypliny klubowej podczas głosowania, każdy członek klubu 
będzie głosował według własnego uznania.”. Koniec cytatu. 
 
Radny Kazimierz Hałaszyński w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej poinformował, że 
cytat: „Klub Radnych SLD dokonał głębokiej analizy przedstawionych dokumentów dotyczących wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Legnicy oraz budżetu miasta na 2013 rok. Jest to budżet na miarę możliwości 
lecz nie na miarę potrzeb. Jednak zdrowy rozsądek nakazuje się temu przyjrzeć bardzo racjonalnie, a więc 
możemy wydać tyle ile mamy gwarancji, że będziemy mieli pieniędzy… . W związku z tym uważamy, że 
budżet jest dobry, a jego konstrukcja gwarantuje, może nie dynamiczny rozwój ale na pewno stabilność… . 
Jako klub nie wprowadziliśmy dyscypliny klubowej. Jednak klub jest za poparciem budżetu.”. Koniec cytatu.    
 
Radna Ewa Szymańska – poinformował, że nie zgadza się z przewidzianymi w budżecie miasta wydatkami 
inwestycyjnymi oraz z corocznym przeznaczaniem środków finansowych na nagrody przyznawane przez 
Prezydenta Miasta dla nauczycieli. Radna odczytała i złożyła wniosek o treści:” w załączniku nr 2 do projektu 
uchwały w sprawie budżetu miasta na 2013 r. należy dokonać następujących zmian: Zmniejszenia: - dział 750 
– administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,, wydatki bieżące-
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – kwota 159.000,00 zł. Dział 758 – różne rozliczenia, 
rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe, wydatki bieżące – rezerwa ogólna – kwota 1.000.000,00 zł. Wydatki 
bieżące –nagrody Prezydenta dla nauczycieli – kwota 310.000,00 zł. 
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Zwiększenia: - dział 852 – pomoc społeczna. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące 
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.469.00,00 zł. Do powyższych zmian dostosować 
pozostałe dane ujęte w uchwale i załącznikach.”.   
Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Radny Sławomir Skowroński nie zgodził się z wnioskiem złożonym przez radną Ewę Szymańską. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka nie zgodziła się z propozycją wniosku złożonego przez Radną Ewę 
Szymańską, ponieważ wskazane przez radną źródła finansowania podwyżek dla pracowników MOPS są nie 
do przyjęcia. Cytat: „my musimy patrzeć w przyszłość. My nie żyjemy tylko w roku 2013 ale czeka nas 
następny okres budżetowania unijnego. Musimy też pamiętać o procedurach ostrożnościowych 
wprowadzonych w ustawie o finansach publicznych. Jeżeli dzisiaj rozdamy to co radna Szymańska nazwała 
zyskiem, nadwyżkę operacyjną, z czym nie mogę się zgodzić. Jeżeli nie zmniejszymy relacji między 
wydatkami majątkowymi a konsumpcyjnymi to nie będziemy mogli skorzystać z kredytów na inwestycje 
i kolejne budżety nie będą miały takich możliwości finansowania ich.”.  Koniec cytatu. 
 
Radna Ewa Szymańska – poinformowała, że cytat: „jak wiadomo podwyżki dla nauczycieli są 
zagwarantowane ustawą sejmową i z budżetu Państwa są przyznawane środki finansowe. Natomiast nagrody 
Prezydenta są zarezerwowane w różnych rozliczeniach i nie wynikają one z ustawy, to są nagrody 
Prezydenta, takie same nagrody jak pan Prezydent wygospodarował dla pracowników MOPS z tym że są one 
ujęte w rozliczeniach różnych. Jeżeli jest inaczej to proszę mi powiedzieć.”. Koniec cytatu 
 
Prezydent – poinformował, że cytat: „nagrody dla nauczycieli są ustawowym obowiązkiem i odpisem od 
planowanego funduszu płac. Tak są płacone nagrody ministra edukacji narodowej od tego planowanego 
odpisu od wynagrodzeń i tak są o gwarantowane i zapisane.”. Koniec cytatu.    
 
Grażyna Nikodem Skarbnik Miasta Legnicy poinformowała, że cytat: „wniosek pani radnej Szymańskiej nie 
jest do zrealizowania, z tego względu, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest obowiązek tworzenia 
rezerwy ogólnej, którą tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. 
1% wydatków budżetu dla zobrazowania sytuacji to jest 3.907.220 zł. a 01% to jest 390.722 zł. i przyjęty 
1 mln zł. to nie jest wygórowana kwota rezerwy ogólnej. Jednak ta kwota pozwala bezpiecznie miastu 
funkcjonować. Mogą się zdarzyć różne nieprzewidziane wydatki, stąd ten 1 mln. zł. Jak wskazuje praktyka 
kwota ta jest kwotą bezpieczną na którą stać budżet miasta, aby taką rezerwę w tej wysokości ustalić… .Jak 
wiadomo, każda rezerwa jest rozliczona w informacji o przebiegu wykonania budżetu za dany rok. Jest 
napisane jaka kwota, na co i rezerwa ogólna, rezerwy celowe. Wszystko jest opisane.”. Koniec cytatu.    
 
Prezydent – poinformował, że cytat: „ ja przyjmuje pani radnej ocenę dotyczącą tego budżetu. Jednak proszę 
spojrzeć szerzej na ten budżet. Ponieważ patrząc na pozostałe zdania inwestycyjne w większej prognozie 
czasowej, to widać co jest jeszcze do zrobienia… . mówimy o budowie zbiorczej drogi południowej, o budowie 
obwodnicy południowo-wschodniej, o przebudowie ulicy Jaworzyńskiej, o remontach ulic w mieście, o budowie 
parkingów i szeregu innych inwestycjach i wydatkach inwestycyjnych podnoszących jakość życia 
mieszkańców w naszym mieście i standard naszego miasta. Ale my przedstawiamy państwu realny budżet na 
rok 2013 i do budżetu 2013roku się odnosimy. Z prognozą na następne lata… . Przedłożony budżet jest 
budżetem budującym prognozę i plan na wykorzystanie środków unijnych w nowej perspektywie finansowania 
Państwa środkami unijnymi 2014-2020. Dzisiaj budujemy nową perspektywę i możliwości finansowania 
kolejnych zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. Jak wiadomo, żeby dostać środki unijne to 
trzeba też mieć wkład własny.”. Koniec cytatu.   
 
Zastępca Prezydenta Miasta Dorota Purgal – odczytała: zapis Karty Nauczyciela cytat: „art. 49 ust.1 stanowi 
Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Pkt 
1) w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych 
wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów 
szkół. Tę kwestię dalej reguluje uchwała Rady o czym jest mowa w art. 49 dalej w pkt 2) w budżetach 
wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 2 744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty 
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z przeznaczeniem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór 
pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa wcześniej. W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania w wysokości stanowiącej równowartość 2 015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, 
z przeznaczeniem na wypłaty nagród tego ministra.  W ust. 2 art. 49 ustawa stanowi Organy prowadzące 
szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  Rada kilka lat temu podjęła uchwałę o tym w jakim trybie te 
nagrody są przyznawane i w jaki sposób są podzielone. Z łącznej kwoty odpisu jaki jest przewidziany, 0.3 jest 
w dyspozycji Prezydenta na nagrody dla nauczycieli, natomiast 0.7 to jest część, którą w dyspozycji mają 
dyrektorzy szkół.”. koniec cytatu.  
 
Radna Ewa Szymańska zapytała – cytat: „z czego wynika, że ta kwota ma być w rozliczeniach różnych. a nie 
w pozycji tam gdzie jest oświata.”. Koniec cytatu. 
 
Grażyna Nikodem Skarbnik Miasta Legnicy poinformowała, że wynika to z zasad tworzenia rezerw. Rezerwy 
tworzone są w dziale 758. 
 
Radna Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska – nie zgodziła się z wypowiedzą radnej Ewy Szymańskiej, że 
nagroda przyznawana nauczycielom przez Prezydenta Miasta nie powinna być przyznawana, tylko 
przeznaczona dla wynagrodzenia dla pracowników MOPS. Nie może być tak, że jednym się zabiera, a drugim 
daje.    
 
Prezydent – [poinformował, że pieniądze, które są zagwarantowane dla nauczycieli w Karcie Nauczyciela nie 
można przeznaczyć na inne cele. Również wydatki przeznaczone na inwestycje, nie można przeznaczyć na 
inne cele, takie jak wydatki bieżące. 
 
 Radny Sławomir Skowroński – poinformował, że jego zdaniem pieniądze przeznaczone na oświetlenie 
stadionu powinny być przeznaczone np. na remonty dróg. 
 
Radny Jan Szynalski – zaproponował przebranie dyskusji i przystąpienie do głosowania. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący odczytał i postawił pod glosowanie wniosek radnej Ewy Szymańskiej o treści  „w załączniku 
nr 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2013 r. należy dokonać następujących zmian: 
Zmniejszenia: - dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu 
terytorialnego,, wydatki bieżące-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – kwota 159.000,00 zł. 
Dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe, wydatki bieżące – rezerwa ogólna – 
kwota 1.000.000,00 zł. Wydatki bieżące –nagrody Prezydenta dla nauczycieli – kwota 310.000,00 zł. 
Zwiększenia: - dział 852 – pomoc społeczna. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące – 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.469.00,00 zł. Do powyższych zmian dostosować pozostałe 
dane ujęte w uchwale i załącznikach.”. 
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów: za - 6, przeciwne – 17, wstrzymujące – 1. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Legnicy – ( druk - 1/XXVII ). 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/280.12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – 
stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 2, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 6) Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 - ( druk – 2/XXVII ). 
 

Przewodniczący przypomniał, że radni otrzymali: 
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1) Projekt uchwały z załącznikami, autopoprawkę Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 grudnia 2012 r. 

i dwie autopoprawki z dnia 24 grudnia 2012 r. oraz II i III wersję projektu uchwały, 
2) opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego do projektu 

budżetu miasta Legnicy na rok 2013 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywatel – 
załącznik nr 16 do protokołu, 

3) uchwałę Nr II/362/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 
14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legnicy projekcie 
uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 – Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną 
opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legnicy projekcie uchwały budżetowej Gminy 
Miejskiej Legnica na rok 2013 – załącznik nr 17 do protokołu. 

 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013         
- ( druk – 2/XXVII ). 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/281/12 w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 – stosunkiem 
głosów: za – 20, przeciwne – 2, wstrzymujące – 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach i przekazał dalsze prowadzenie obrad wiceprzewodniczącej Rady 
Garzynie Pichla. 
 
Po przerwie Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Pichla wznowiła obrady.  
 
 
Ad. pkt 6. 7) Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika króla Władysława Jagiełły i bitwy pod 
Grunwaldem – ( druk – 3/XXVII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały.  
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/282/12 w sprawie wzniesienia pomnika króla Władysława Jagiełły 
i bitwy pod Grunwaldem – stosunkiem głosów: za – 18, przeciwne – 2, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 8) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia 3 – letniego Gminnego programu Wspierania 
Rodziny dla miasta Legnicy – ( druk – 4/XXVII ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/283/12 w sprawie uchwalenia 3 – letniego Gminnego programu 
Wspierania Rodziny dla miasta Legnicy – stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 6. 9) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2013 roku – ( druk 10XXVII ).  
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/284/12 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2013 roku – stosunkiem głosów: za – 
22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 6. 10) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy.  
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/285/12 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego 
Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy – stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 6. 11) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 
Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy.  
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/286/12 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego 
Komisji Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy–stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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Ad. pkt 6. 12) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy.  
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/287/12 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy–stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 7. Projekt Stanowiska Rady Miejskiej Legnicy w sprawie poparcia inicjatywy włączenia 
podregionu legnicko-głogowskiego do obszaru polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej w 
ramach Europejskiej Wspólnoty terytorialnej (EWT). 
 
Projekt stanowiska otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki socjalnej nie omawiała projektu 
stanowiska. Komisja Budżetu i Finansów przyjęła projekt stanowisko. Pozostałe komisje pozytywnie 
zaopiniowała projekt stanowiska. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt stanowiska. 
 
Rada podjęła Stanowiska Rady Miejskiej Legnicy w sprawie poparcia inicjatywy włączenia podregionu 
legnicko-głogowskiego do obszaru polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej w ramach 
Europejskiej Wspólnoty terytorialnej (EWT)– stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Stanowisko stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Ad. pkt 8. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radny Jacek Baczyński odczytał i złożył interpelację w sprawie umożliwienia wykupu abonamentu 
parkingowego dla mieszkańców ul. Młynarskiej 15. 
Interpelacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
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 9. Komunikaty i sprawy różne. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że pan Marek Rabski mieszkaniec Legnicy zwrócił się z prośbą 
o udzielenie głosu w sprawie pomnika przy ulicy Wielogórskiej. Wiceprzewodnicząca udzieliła głosu. 
. 
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Pan Marek Rabski w swoim wystąpieniu odczytał pismo, w którym zwraca się z prośbą do Prezydenta  
Miasta o ratowanie zapomnianego i zaniedbanego pomnika zlokalizowanego przy ul. Wielogórskiej w Legnicy. 
 
Prezydent – poinformował, że zapozna się z treścią pisma po jego otrzymaniu. Jednocześnie zaznaczył, cytat: 
„ze wstępnej analizy, jak dobrze identyfikujemy to miejsce i według wiedzy jaką posiadamy to nie jest grunt 
gminy, jest to grunt prywatny. Jednak zostanie to sprawdzone w celu potwierdzenia wiarygodności informacji. 
Wówczas zobaczymy, co do podstawy prawnej, czy ten pomnik jest w rejestrze zabytków i kto jest 
odpowiedzialny za utrzymanie jego stanu.”. |Koniec cytatu.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca oraz Prezydent złożyli wszystkim zebranym życzenia Noworoczne. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Pichla zamknęła 27 sesję 
Rady Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 09.01.2013 r. 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 
 

RYSZARD  KĘPA 


