
  
BR. 0002.1.41. 2014. IV 

 
Protokół Nr XLI/14 

sesji Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 27 stycznia 2014 r. w godz. 1000 do 1345 

 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 24 radnych. W trakcie sesji przybył radny 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 Miasta pana Marka Białowąsa, 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: 
• Pan Ryszard Kępa.  
• Pan Krzysztof Ślufcik. 
 
Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 16 stycznia 2014 r. wystąpił 
z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie: 
1. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej                          

– ( druk 6/XLI ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 7) porządku obrad. 
2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz termonów płatności i wysokości 

dziennych stawek opłaty targowej, zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i ich wynagrodzenia – ( druk – 7/XLI ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 8) porządku 
obrad. 

 
Ponadto Przewodniczący poinformował, że Prezydent pismem z dnia 17 stycznia 2014 r. wystąpił z wnioskiem 
o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie: 
1. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy                                           

- ( druk – 8/XLI ). Zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 9) porządku obrad. 
2. zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2014 – ( druk – 9/XLI ). Zaproponował rozpatrzenie projektu 

uchwały w pkt 5.10) porządku obrad, 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący zaproponował sprawdzenie urządzenia do głosowania. 
Stwierdzono prawidłowość działania urządzenia. 
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
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Porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu z sesji. 
2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 11 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2013                           

– ( druk - XLI/1 ). 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy, 
2) przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Legnica oraz 

Gmin z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego”. – ( druk 1/XLI ), 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym 
szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania – ( druk 2/XLI ), 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na 
wydzielonym rachunku  – ( druk – 3/XLI ), 

5) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej – ( druk – 4/XLI ), 
6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów 

ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o. o. 
w Legnicy – ( druk – 5/XLI ), 

7) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej                  
– ( druk 6/XLI ), 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i ich wynagrodzenia – ( druk – 7/XLI ), 

9) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy                                           
- ( druk – 8/XLI ), 

10) zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2014 – ( druk – 9/XLI ). 
6. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
7. Komunikaty i sprawy różne. 
 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 40/13 sesji z dnia 27 grudnia 2013 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 40/13 sesji z dnia 27 grudnia 2013 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. 
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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 w okresie od 11 grudnia 2013 r. 
do 14 stycznia 2014 r.  
 
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 11 grudnia 2013 r. do 14 
stycznia 2014 r. - do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2013                           
– ( druk - XLI/1 ) 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Rewizyjna, Gospodarki, Budżetu i Finansów zapoznały się ze 
sprawozdaniem. Pozostałe Komisje nie omawiały sprawozdania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 
2013  – do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 5. 1) Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy.  
 
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, Rada wybiera ze swego grona wiceprzewodniczących. – Wyboru dokonamy w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. (Bezwzględna 
większość głosów oznacza, że liczba głosów „za’ przewyższa co najmniej o jeden pozostałe ( przeciwne 
i wstrzymujące) ważne oddane głosy). 
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Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ślufcik zgłosił wniosek o przerwę w obradach. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej Legnicy. 
 
Radny Włodzimierz Tulejko zgłosił kandydaturę radnego Jana Kurowskiego. 
 
Radny Jan Kurowski wyraziła zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Radny Jacek Kiełb zgłosił kandydaturę radnego Benedykta Ksiądzynę. 
 
Radny Benedykt Ksiądzyna wyraziła zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. Listę kandydatów zamknięto. 
 
Przewodniczący Rady Jan Szynalski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dla 
przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Radna Ewa Czeszejko – Sochacka zgłosiła kandydaturę radnej Elżbiety Drążkiewicz – Kierzkowskiej, 
Radny Lesława Rozbaczyło zgłosił radnego Piotra Żabickiego, 
Radny Krzysztof Ślufcik zgłosił radną Annę Płucieniczak, 
Radny Tyberiusz Kowalczyk zgłosił radnego Sławomira Skowrońskiego. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący odczytał listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i postawił pod głosowanie. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada jednogłośnie, 25 głosami za, powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 
1. Elżbiet Drążkiewicz-Kierzkowska. 
2. Piotr Żabicki. 
3. Anna Płucieniczak. 
4. Sławomir Skowroński. 
 
Przewodniczący ogłosił krótką przerwę do czasu ukonstytuowania się i przygotowania przez Komisję kart do 
głosowania. 
 
Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej prowadzący wznowił obrady i poinformował, że zgodnie z art. 25a 
ustawy o samorządzie gminnym radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu 
prawnego. 
 
Radny Jan Kurowski zapytał, od jakiego czasu zostały wprowadzone te przepisy, ponieważ do tej pory nie były 
one stosowane.  
 
Radna Ewa Szymańska zapytała z czego wynika ta interpretacja przepisu. 
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Radca Prawny Urzędu Miasta Mirosław Zagrobelny poinformował, że cytat: „to co pojawiło się na 
dzisiejszej sesji nie jest niczym nowym. Ten przepis zawsze był przepisem bezwzględnym, a to oznacz, że 
głosowanie na moja osobę prze zemnie samego jest właśnie naruszeniem tego przepisu, który odczytał pan 
Przewodniczący”. Koniec cytatu. 
 

Radny Jan Kurowski zapytał, cytat: „czy ważny jest wybór Przewodniczącego Rady Miasta, kiedy on na 
początku kadencji również za siebie zagłosował”. Koniec cytatu. 
 

Radca Prawny Urzędu Miasta Mirosław Zagrobelny poinformował, cytat: „ważny, bo dopóki ta uchwała nie 
zostanie stwierdzona jej nieważność, to ta uchwała obowiązuje”. Koniec cytatu.   
 

Wiceprzewodniczącym Rady Ryszard Kępa poinformowali, cytat: „że ta sprawa była kiedyś badana przez 
pana wojewodę. Dotyczyła ona mojej osoby, gdzie również było glosowanie i zostałem wybrany na 
przewodniczącego, wtedy niektórzy radni podważyli jak gdyby konstytucyjność tego wyboru i wojewoda 
utrzymał w mocy uchwałę Rady stwierdzając, że nie doszło do złamania prawa, które by spowodowały 
nieważności uchwały.. . uważam, że powinniśmy jednak zachować tą zasadę, którą w tych kadencjach 
utrzymywaliśmy. Natomiast sprawą każdego radnego będzie możliwość ewentualnego zaskarżenia, jeżeli 
podejmiemy taką uchwałę, czy podjęcia decyzji przez wojewodę. Wnioskuję aby dokonać wyboru mając ten 
zapis, że tak powiem w głowie”. Koniec cytatu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ślufcik poinformowali, że jego zdaniem każdy radny powinien otrzymać 
kartę do głosowania. 
 
Wiceprzewodniczącym Rady Ryszard Kępa zgłosił wniosek formalny o przystąpienie do głosowania. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Jan Szynalski ogłosił krótką przerwę do czasu ukonstytuowania się i przygotowania 
przez Komisję kart do głosowania. 
 
Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej prowadzący wznowił obrady. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska przedstawiła zasady tajnego 
głosowania: cytat: „na karcie do głosowania są nazwisku dwóch kandydatów pana Benedykta Ksiądzyny 
i pana Jana Kurowskiego oraz są dwa pola. Za głos ważny uznaje się głos oddany na jednego kandydata. 
Wybrany będzie ten kandydat, który otrzyma bezwzględną liczbę głosów, to jest kart wrzuconych do urny 50% 
głosów plus jeden głos na tak”. Koniec cytatu. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionych zasad głosowania. 
 
Głosowanie odbyło się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg. listy obecności nazwiska 
radnego, który w obecności komisji podchodził do urny i wrzucał do niej kartę. 
Radni Benedykt Ksiądzyna i Jan Kurowski nie brali udziału w głosowaniu mimo otrzymania kart do 
głosowania. 
 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił przerwę do czasu obliczenia przez Komisję Skrutacyjną wyników 
głosowania tajnego.  
 
Po powrocie Komisji Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska odczytała protokół wyników 
głosowania tajnego stwierdzający wybór radnego Benedykta Ksiądzynę na wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zaklejonej kopercie stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
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Przewodniczący, odczytał podjętą w głosowaniu tajnym uchwałę Nr XLI/425/14 Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy 
( radnego Benedykta Ksiądzynę ) 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski zaprosił nowo wybranego wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Legnicy Benedykta Ksiądzynę do stołu prezydialnego.  
 
Przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad. 
 
 
Ad. pkt 5. 2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla gminy Legnica oraz Gmin z którymi Gmina Legnica posiada zawarte 
porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”.– (druk 1/XLI). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 stycznia 2014 r. otrzymali 
wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki socjalnej nie omawiała projektu 
uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie wizualnej prezentacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla gminy Legnica oraz Gmin z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie 
międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. 
 
Pan Tomasz Szelukowski przedstawiciel firmy „Trako” podczas wizualnej prezentacji Planu przedstawił: 
- wprowadzenie do planu, 
- zakres i regulacje tworzenia planu, 
- struktura planu transportowego, 
- finansowanie transportu zbiorowego, 
- określenie standardu usług publicznych, 
- podział miasta na obszary o określonej kategorii obsługi komunikacji zbiorowej, 
- podział linii autobusowych, 
- dostępność ekonomiczna, 
- komfort podróży, 
- wyposażenie autobusowa – co nowego?, 
- wybór operatorów komunikacji miejskiej, 
- informacja pasażerska, 
- dystrybucja biletów, 
- kierunki rozwoju transportu publicznego, 
- lokalizacja regionalnych, lokalnych i miejskich węzłów przesiadkowych, 
- dostosowanie infrastruktury przewozowej, 
- korytarze autobusowe wysokiej jakości, 
- zwiększenie dostępnością komunikacji miejskiej.   
 
 
Przewodniczący podziękował za omówienie i przedstawienie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla gminy Legnica oraz Gmin z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie 
międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
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Rada podjęła uchwałę Nr XLI/426/14 w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla gminy Legnica oraz Gmin z którymi Gmina Legnica posiada 
zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego” wraz 
z autopoprawką – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 3) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne, 
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – ( druk 2/XLI ). 
 
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 XLI/427/14 zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne 
i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – stosunkiem głosów:           
za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwala stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 4) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre 
jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku – ( druk – 3/XLI ). 
 
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 XLI/428/14 zmieniającą uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez 
niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 5) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej – ( druk – 4/XLI ). 
 
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. 
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Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLI/429/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 
z pomocy społecznej – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 6) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi 
przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o. o. w Legnicy – ( druk – 5/XLI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Rewizyjna, Gospodarki, Budżetu i Finansów negatywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Pozostałe Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada nie podjęła uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, 
uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o. o. w Legnicy - stosunkiem głosów: za – 7, przeciwne – 12, 
wstrzymujące – 4. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – ( druk – 6/XLI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLI/430/14 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 8) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz 
terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze 
inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia – ( druk – 7/XLI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLI/431/14 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania 
i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej 
poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia – stosunkiem głosów: za – 23, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 
 
Ad. pkt 5. 9) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Legnicy ( druk – 8/XLI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLI/432/14 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Legnicy - stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5.10) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2014  – (druk – 9/XLI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XLI/433/14 w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2014 – 
stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 3. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad. pkt 6. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 
Radny Jacek Baczyński odczytał i złożył zapytanie w sprawie podania kosztów opracowania Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Legnica oraz Gmin z którymi Gmina 
Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu 
zbiorowego. 
Zapytanie stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poinformował, 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 7. Komunikaty i sprawy różne. 
 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali pismo Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 stycznia 2014 r. 
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Legnicy do uczestnictwa w procesie tworzenia prac 
nad nową Strategią Rozwoju dla miasta Legnicy na lata 2015-2020. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów. 
 
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka zgłosiła kandydaturę radnego Wojciecha Cichonia. 
 
Radny Wojciech Cichoń wyraził zgodę. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący stwierdził, że Rada wyznaczyła do uczestnictwa w procesie tworzenia prac nad nową 
Strategią Rozwoju dla miasta Legnicy na lata 2015-2020 przedstawiciela Rady Miejskiej Legnicy w osobie 
radnego Wojciecha Cichonia. 
 
Ponadto Przewodniczący poinformował, że Panie Katarzyna Sielicka i Sylwia Rostkowska, na podstawie 
art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, wezwały Radę do uzupełnienie uzasadnienia do uchwały 
Nr XXXVI/369/13 z 23 lipca 2013 r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy. 
Komisja Rewizyjna, której przekazałem pisma Pań oraz opinię prawną, zapoznała się z powyższą 
korespondencją nie zajmując stanowiska w sprawie. 
Kopia pisma wraz z kopią opinii prawnej stanowią załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Przewodniczący zaproponował pozostawić pismo bez rozpatrzenia. Zainteresowane, Panie Rostkowska 
i Sielicka, będą mogły wnieść skargę do Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła przez aklamację propozycję Przewodniczącego Rady o pozostawieniu pisma bez rozpatrzenia. 
 
Radna Ewa Szymańska odczytał artykuł prasowy mieszkańca Legnicy pana Wita Pyzińskiego w którym 
informuje że skierował do Rady Miejskiej list otwarty o usunięcie z Placu Słowiańskiego pomnika „przyjaźni”. 
Kopia artykuł z gazety stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Przewodniczący poinformowała, że taki list nie wpłynął do Rady. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął 41 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
Legnica, dnia 31.01.2014 r. 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 
 

JAN  SZYNALSKI 


