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BR. 0002.1.35. 2013. IV 

Protokół Nr XXXV/13 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 8 lipca 2013 r. w godz. 1000 do 1045 
 

 

 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 23 radnych. Nieobecni usprawiedliwieni radni Ewa 
Szymańska, Lesław Rozbaczyło. Jest kworum i Rada może podejmować prawomocne decyzje. Lista 
obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. 
 

Przewodniczący powitał: 

• Prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego, 

• zastępcę Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz,  
• Sekretarza Miasta pana Marka Białowąsa - lista stanowi zał. nr 2 do protokołu,  
• przedstawicieli mass- mediów, 
• wszystkich Radnych. 
 
Na wniosek Przewodniczącego Rada powołała sekretarzy obrad w składzie: 
• Pana Krzysztofa Dybka. 
• Pana Ryszarda Kępę. 
• Pana Krzysztofa Ślufcika. 
 
Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) wystąpił z wnioskiem o zwołanie 
sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 8 lipca 2013 r. z następującym porządkiem obrad: 

1)  podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący zaproponował sprawdzenie urządzenia do 
głosowania. Stwierdzono prawidłowość działania urządzenia. 
 
 
Przystapiono do realizacji porządku obrad. 
 
Porządek obrad: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 
 
Ad. pkt 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 
 
Ad. pkt 1. 1) Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
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Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski podziękował za zwołanie sesji Rady Miejskiej Legnicy 
w terminie o który prosił. Poinformował, że cytat: „przedłożony projekt uchwały wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, którzy sygnalizowali potrzebę korekty uwzględniającej ich możliwości 
i obciążenia finansowe, które mogły by wystąpić w okresie od miesiąca lipca do września bieżącego 
roku. Stąd pozwoliłem sobie na przedłożenie stosownej korekty do uchwały wprowadzając rozwiązanie 
umożliwiające mieszkańcom płacenie tej opłaty, która została wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej 
Legnicy na podstawie ustawy do 15 września… . Od tej chwili za dany kwartał mieszkaniec może płacić 
ostatecznie w terminie do 15 ostatniego miesiąca danego kwartału, co nie wyklucza możliwości płacenia 
w dowolnym wybranym okresie przez mieszkańca, tak aby mógł sobie to skorelować z własnym 
budżetem domowym i planami finansowymi... . W tym przypadku wychodzimy na przeciw mieszkańcom 
dając im swobodę rozkładania tych płatności w okresie do 15 dnia miesiąca w którym upływa kwartał. 
Ponadto w tym cyklu wchodząc w następne kwartały mieszkaniec będzie miał praktycznie trzy miesiące 
na wnoszenie opłat w rozliczeniach miesięcznych bądź w całym kwartale. Tutaj będzie obowiązywała 
swoboda dla mieszkańca.”. Koniec cytatu.    
 
Radny Paweł Frost – zapytał, jak będzie wyglądała opłata za kubły. 
 
Prezydent poinformował, że cytat: „jak panu radnemu wiadomo ustawa definiuję tą kwestię 
jednoznacznie, to wytwórca śmieci ma obowiązek zabezpieczyć pojemnik na śmieci. Może to uczynić w 
dwojaki sposób, może go zakupić na własny rachunek będzie jego właścicielem lub może wydzierżawić 
od dowolnie wybranej firmy, która taką usługę świadczy.”.Koniec cytatu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XXXV/359/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.- stosunkiem głosów: za – 23, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwala stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął 35 sesję 
Rady Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 09.07.2013 r. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
JAN SZYNALSKI 

 


